
S
on günlerde İstanbul’u kelimenin
tam anlamıyla sivrisinekler bastı.
Özellikle de Sarıyer ve Beşiktaş gibi
sahil bölgelerinde, Bakırköy,

Bahçelievler gibi derelerin geçtiği noktalar-
da İstanbullular sivrisinek akınından muz-
darip. Sivrisinek istilasını kabul eden,
2018’de geçen yıllara oranla vatandaşların
şikayetlerinin ve ilaçlama talebinin arttığını
söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
sinek akınını iklimsel değişikliklere bağladı.
‘Bu yıl içinde yağmur şeklinde yağışların
bol olması yağışların hemen akabinde aşırı
sıcakların görülmesi sivrisineklerin üremesi-
ni aşırı artırdı’ diyen İBB, sivrisinekle nasıl
mücadele ettiklerini şöyle açıkladı:
“Vektörle mücadelemiz, dünyada kullanılan
en gelişmiş bilimsel entegre  mücadele
yöntemleriyle yapılmaktadır. 8’DE

D
olmabahçe Meclis-i Mebusan
Caddesi'ndeki stadın önünden
geçen yolda çökme oldu. Yaklaşık
2 metre çapında çukur oluşan yol,

Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.
Beşiktaş Kabataş Dolmabahçe yolu üzerin-
de yaşanan yol çökmesiyle ilgili İstanbul
Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.
İBB tarafından yapılan açıklamada,
“Dolmabahçe yolu üzerinde Vodafone Park
Stadı’nın ön tarafında meydana gelen
çökme ile ilgili olarak yapılan ilk tespitlerde
asfalt altındaki deformasyondan meydana
geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile
zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılı-
yor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme
ihtimali bulunmuyor” denildi. Öte yandan,
başlatılan çalışmayla çöken yer onarıldı ve
ardından yol yeniden trafiğe açıldı. 5’TE

Beşiktaş sivrisinek
istilasına uğradı

n İLK DERBİ 6. HAFTADA

S
üper Lig Lefter Küçük-
andonyadis’in adının veril-
diği 2018 - 2019 sezonu-
nun fikstürü çekildi. Siyah

beyazlı ekip sezonun ilk maçını
Vodafone Park’ta Akhisarspor ile
oynayacak. Kartal sezonun ilk
derbisini 6. hafta F.Bahçe ile karşı-
laşacak. Süper Lig fikstürün tam
listesini www.besiktas.com.tr
adresinde görebilirsiniz. SPOR’DA

C
umhurbaşkanı Erdoğan yeni
sistemin ilk kabinesini açıkladığı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin Bakanlar Kurulu’nda

bazı isimler dikkat çekti. Özel sektörden
de çok sayıda başarılarıyla bilinen isim-
ler yeni sistemin kabinesinde yer aldılar.
Kabinede ilk kez milletvekili olmayan
sürpriz isimler de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile
bakanlıklara atamaya ait kararlar Resmi
Gazete'de yayınlandı. 2’DE

R
adyo Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay
içinde önemli bir programa imza
atıldı. Canlı yayının aynı anda bin-
lerce kişi tarafından dinlendiği tes-
pit edildi... Ayrıca yaklaşık 1 ay

içinde binlerce mesajla bu tür yayınların deva-

mının istendiği tespit edildi. Beşiktaş Medya
Grup Başkanı Gazeteci İsmail Baştuğ'un
konuğu CHP Beşiktaş İlçe Başkanı
Sebahattin Öztürk idi... Cumhurbaşkanlığı ve
genel seçimleri konuşan ve sonuçları değer-
lendiren ikili görüşlerini Beşiktaşlılarla paylaş-

tı. CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin
Öztürk örgüt olarak 24 saat aralıksız çalıştıkla-
rını tüm mahalleleri gezdiklerini ve halkla bire
bir görüşmeler yaptıklarını bunun sonucunda
da oyların artışına katkı sunduklarını söyledi.
HABERİN DETAYLARI 10’DA

QR koduyla
cepten

gazetenizi
okuyabilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı ve genel
seçimlerden sonra CHP ve İYİ
Parti'deki kurultay ve genel
başkan tartışmaları ülke... 2’DE
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BEŞiKTAŞ

“Bağımsızlık ve
Özgürlük Benim
Karakterimdir”
ATATÜRK

1 AĞUSTOS 2018 - BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE
SAYI: 363 - YIL: 19 - FİYAT: AYLIK 5 TL

AHMET ERCAN 11’DE

Evet BJK’miz bence yılın en anlamlı
ve faydalı futbolcusunu transfer etti.
UMUT NAYIR. Aynı Metin, Ali ve
Feyyaz gibi eğitimli bir genç...

Şeytanın gör dediği noktalar
Güvenlik güçlerinin son günlerde
yurtiçi ve yurtdışında oldukça kap-
samlı bir biçimde yürüttüğü operasy-
onlarda teslim olan ve yakalanan...

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu sıkışmış durumda.
Çareyi ucu açık "değişim" sinyali ver-
mekte buluyor ama o da çare...

Türkler Yunanı denize döktüğünde
Vahdettin ne demişti?.. (4)
Elimden geleni yapacağım ancak
özenli bir kaçış planı yapmalıyız.
Yıldız köşkünde sizin adınıza...

KEMAL ULUSU SPOR’DAMAHMUT ÖVÜR 9’DA BURHANETTİN KESİCİ 9’DA

Beşiktaş'ın Umut'u

Yeni sistemle Türkiye’de siyaset bitti.
Siyasiler mecliste sıkı muhalefet
yapacağız diyorlar ama...

CAN ATAKLI 5’TEÖZKAN ALTINTAŞ 4’TE

CHP'ye "kim" zarar veriyor?..
24 Haziran seçim sonuçları en çok
CHP'yi sarstı... Şimdi iki cephe
"kurultay"ı tartışıyor; "CHP zarar
görüyor" diyenler ve "CHP'yi...

MEHMET FARAÇ 10’DA

Yazarın itirafı
Geç kalmış bir yazı olacak biliyo-
rum ama yine de ‘futbol’ üzerine
düşündüklerimi okurla paylaşmak-
tan kendimi alamadım...

TURGAY OLCAYTO 3’TE

CHP İstanbul’a aday bulabilecek mi?‘Papaz kaçtı’, diyecekler
ekonomi düzelecek

CHP’de ‘çarşı karışır’ mı?..

QR koduyla
cepten

“Twitter” takip
edebilirsiniz

QR koduyla
cepten

‘Facebook’ takip
edebilirsiniz

Yeni sistemin ilk
kabinesi belli oldu

l Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan kabinedeki
isimleri açıkladı. Kabinede 17
Bakan ve 1 Cumhurbaşkanı
yardımcısı yer aldı. Fuat
Oktay tek Cumhurbaşkanı
yardımcısı oldu. 

Yerel seçim ve
Beşiktaş ön analizi

Yerel yönetimlerin
vazgeçilmezi iletişimdir

İSMAİL BAŞTUĞ
Beşiktaş Medya Grup

Başkanı

“DÜNYANIN HER YERİNDE MİLYONLARLA BULUŞUYORUZ” www.besiktas.com.tr

2018-19 fikstürü çekildi

Dolmabahçe’de
çöken yol korkuttu



C
umhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan yeni sis-
temin ilk kabi-
nesini açıkladı.
Yeni

Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin Bakanlar Kurulu’da
dikkat çeken isimlerin yanı sıra,
özel sektörden de çok sayıda
başarılarıyla bilinen isimler de
yeni sistemin kabinesinde yer
aldılar. Genelkurmay Başkanı
Hulusi Akar'da Milli Savunma
Bakanlığı görevine getirildi.
Kabinede ilk kez milletvekili
olmayan sürpriz isimler de yer
aldı. Cumhurbaşkanlığı yardım-
cılığı ile bakanlıklara atamaya
ait kararlar Resmi Gazete'de
yayınlandı. Yeni Hükümet
Sistemin'de kabine de yer alan
isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 
FUAT OKTAY: Cumhurbaşkanı
Yardımcısı görevine getirildi.
Fuat Oktay Yozgat'ın Çekerek
ilçesinde 1964 yılında doğdu.
Oktay Çukurova Üniversitesi
İşletme Bölümü'nden mezun
olduktan sonra aynı üniversit-
ede araştırma görevlisi olarak
çalışmaya devam etti. Fuat
Oktay son olarak 65 hükümet
döneminde Başbakanlık
Müsteşarlığı görevine getirildi.
Son Başbakanlık Müsteşarıl
olarak tarihe geçen Fuat Oktay,
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti
Sistemin'nin ilk kabinede yer
alarak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı oldu. Fuat Oktay
İngilizce biliyor. Oktay evli ve 3
çocuk babası.
Adalet Bakanlığı: ABDÜLHAMİT
GÜL: Gaziantep'in Nizip
ilçesinde 1977' yılında doğan
Abdülhamit Gül, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni
bitirdi. Gül bir süre avukatlık
yaptı. Gül AK Parti'den 25. ve
26. dönemlerde Gaziantep mil-
letvekili olarak TBMM'de yer
aldı. Gül daha sonra Adalet
Bakanlığı görevine getirildi. 24
Haziran seçimlerinde yeniden
Gaziantep'den vekil seçildi.
Abdülhamit Gül evli ve 3 çocuk
babası.
Dışişleri Bakanlığı: MEVLÜT
ÇAVUŞOĞLU: 1968 yılında
Antalya'nın Alanya ilçesinde
dünyaya geldi. Ankara Üniver-
sitesi siyasal Bilgiler Fakültesi
uluslararası lisans derecesi
alan Mevlüt Çavuşoğlu, New
York Long Island Üniversitesi'n-
den ekonomi alanında yüksek
lisans yaptı. AK Parti kurucular
üyesi olan Mevlüt Çavuşoğlu
22, 23 ve 24. dönemlerde
Antalya milletvekilliği yaptı. AK
Parti'de üst kademelerdi çeşitli
görevler üstlenen ve 62.
dönem hükümetinde Dışişleri
Bakanı görevine getirilen
Çavuşoğlu 64. ve 65. Dışişleri
Bakanı olarak yeniden atandı.
Japonca, Almanca ve İngilizce
bilen Mevlüt Çavuşoğlu, evli ve
1 çocuk babası.
İçişleri Bakanlığı: SÜLEYMAN
SOYLU: İçişleri Bakanı unvanını
alan Süleyman Soylu, 1969
yılında İstanbul'da dünyaya
geldi. Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi ve İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi'ni tamam-
layan Süleyman Soylu, siyasi
hayatına DYP İstanbul İl
Gençlik Kolları'nda girdi. Soylu,
2008 yılında Demokrat Parti
Genel Başkanlığı'na seçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dav-
etiyle AK Parti'ye katılan Soylu,
7 Haziran ve 1 Kasım milletvek-

ili genel seçimlerine
Trabzon'dan vekil seçildi. Vekil
seçilen Soylu hükümet kabi-
nesinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı görevini
yaptı. Soylu, bu görevinin
ardından daha sonra İçişleri
Bakanı oldu. 24 Haziran 2018
seçimlerine İstanbul 2. bölge-
den aday olan ve milletvekili
seçilen Soylu, evli ve biri kız 2
çocuk babası.
Milli Savunma Bakanlığı:
HULUSİ AKAR: Yeni sistem kabi-
nesinde yer alan Hulusi Akar
1952 yılında Kayseri'de doğdu.
1972 yılında Kara Harp Okulu,
1973 yılında da Piyade
Okulu'ndan mezun oldu. 1982
yılında Kara Harp Akademisi'ni,
1985 yılın da da Silahlı
Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29.
Genelkurmay Başkanı Akar,
evli ve iki çocuğu var. 
Milli Eğitim Bakanlığı: ZİYA
SELÇUK: Ankara'da 1961 yılında
dünyaya gelen Ziya Selçuk
Ankara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'nde okudu. Bir çok
görevlerde yer alan ve İngilizce
bilen Selçuk, evli üç çocuk
sahibi.
Sağlık Bakanlığı: FAHRETTİN
KOCA: Konya'da 1965 yılında
dünyaya gelen Fahrettin Koca,
İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru
unvanını aldı. Sağlık alanında
bir çok görevlerde bulunan
Fahrettin Koca, İngilizce biliyor.
Koca, evli ve 4 çocuk babası.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı: FATİH DÖNMEZ:
1965 Bilecik'te doğan Fatih
Dönmez, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Elektrik-Elektronik
Fakültesi Elektronik
Mühendisliği Bölümü'nden
mezun oldu. Dönmez, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarlığı görevini yaptı.
İngilizce bilen Dönmez, evli ve
3 çocuk babasıdır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
MEHMET CAHİT TURHAN: 1960
Trabzon doğumlu olan
Mehmet Cahit Turhan,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat
Bölümünü mezunu. Danıştay
üyeliğin görevine seçilen
Turhan Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanlığı da yaptı.
Turhan evli ve 3 çocuk
babasıdır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
MURAT KURUM: Ankara'da 1976
yılında dünyaya gelen Murat
Kurum, Selçuk Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Bölümü’nden bitirdi. Kurum evli
ve 2 çocuk babasıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı:
BEKİR PAKDEMİRLİ: İzmir'de
1973 yılında doğan Bekir
Pakdemirli, Bilkent Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nde okudu.
Pakdemirli İngilizce biliyor. Evli
ve 3 çocuk sahibidir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
MEHMET ERSOY: İstanbul'da
1968 yılında doğan Mehmet
Ersoy, İstanbul Üniversitesi'nde
İngilizce İşletme okudu. Ersoy
evli ve 2 çocuk babasıdır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı:
MEHMET MUHARREM KAS-
APOĞLU: Marmara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü'nden
mezun olan Kasapoğlu, 1976
yılında İstanbul'da doğdu.
Kasapoğlu evli ve bir çocuk
babasıdır.
Çalışma, Sosyal Hizmetler-Aile
Bakanlığı: ZEHRA ZÜMRÜT
SELÇUK: 1979 yılında Ordu'da
doğan eski Kültür ve Turizm
Bakanı Atilla Koç'un da kızı
olan Zehra Zümrüt Selçuk
Bilkent Üniversitesi'nde ekono-
mi lisansı öğrenimi gördü.
Selçuk, evli ve İngilizce biliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı:
BERAT ALBAYRAK: 1978 yılında
İstanbul'da doğan Berat
Albayrak, Albayrak, İstanbul
Üniversitesi İngilizce İşletme
Bölümü lisans mezunu olduk-
tan sonra, yüksek lisansını
New York Pace Üniversitesi
Lubin School of Business’ta
tamamladı. 25, 26 ve 27.
dönemlerinde İstanbul mil-
letvekili olarak Meclis'e giren
Albayrak 64. ve 65. hüküm-
lerde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı olarak görev yaptı.
İngilizce bilen Berat Albayrak,
evli ve 3 çocuk babası.
Ticaret Bakanlığı: RUHSAR
PEKCAN: 1958 yılında
Manisa'da doğan Ruhsar
Pekcan İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi
mezunu. Ruhsar Pekcan, evli
ve 2 çocuk annesi, İngilizce
biliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
MUSTAFA VARANK:1976 yılında
Trabzon'un Of ilçesinde
dünyaya gelen Mustafa
Varank, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümünden mezun oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın cumhurbaşkanı
seçilmesiyle 2014 yılında
Cumhurbaşkanı Başdaşınmanı
oldu. İngilizce bilen Varank evli
ve 2 çocuk babasıdır.
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l Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinedeki isimleri açıkladı. Kabinede 17
Bakan ve 1 Cumhurbaşkanı yardımcısı yer aldı. Eski Başbakanlık
Müsteşarı olan Fuat Oktay tek yardımcı oldu. Yeni hükümette, daha
öncekilere benzemeyen ve sürpriz isimlere de görev verildi. Muzaffer TOPAL
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C
umhurbaşkanlığı
ve genel seçim-
lerden sonra
CHP ve İYİ
Parti'deki kurul-
tay ve genel

başkan tartışmaları ülke gün-
demine damgayı vurdu.
Halbuki olması gereken
başkanlık sistemi, topyekün
değişen yönetim biçimi ve bu
konularda halkın aydınlatıl-
ması olmalıydı. Böyle bir
ortamda, önemli bir geçiş
süreçinde ve de yerel seçim-
ler öncesi, ortaya çıkan gün-
dem ne ülkeye ne de siyasi
partileri yararına olmamıştır.

CHP köklü bir partidir bun-
ları çabuk atlatır ve atlatmıştır.
Ancak CHP'de bunlar
yaşanırken, diğer yandan
daha yeni kurulan bir partinin
hızla çöküşüne tanık olduk.
'Çöküşüne' diyorum çünkü
öyle altyapısı olmayan kökleri
bulunmayan tek insana bağlı
partiler o tek insan çek-
ildiğinde çökmeye mahkum-
dur. İYİ Parti böyle bir süreç
geçiriyor. Başından beri
söylüyorum öyle yüzde 20/25
şişirmeleri doğru değildi.
Yüzde 10 oranında oy alması
ve meclise girmeleri bile
büyük başarıdır. Ancak bu
durumu sürdürebilirler mi
benim kanım imkansız. Bunun
emarelerini de daha bir kaç
ay geçmeden gördük. Ben
bunu Beşiktaş'taki yönetim-
lerinden de sezmiştim çünkü
kadro yeterli değil...

BEŞİKTAŞ’TAKİ OY KAYBI
İYİ ANALİZ EDİLMELİ

Şimdi önümüzde yerel
seçimler var. Bana Beşiktaş ile
ilgili daha çok yazı yazmamı
tavsiye ediyorlar. Birkaç ayda
bir yazıyorum, arkadaşlar da
yorum yapıyor, yayınladığımız
haberler de var ancak demek
ki ihtiyaç daha fazla. İnsanlar
seslerini duyuramıyorlar.
Bizde Beşiktaşın ilk ve tek
medya grubuyuz, yine elimizi
taşın altına sıkacağız...

Ben de geçenlerde twitter
hesabımdan Eylül ayında
daha sık hatta yoğun olarak
başlacağımı Beşiktaş ilçesi ve
Beşiktaş Belediyesi ile ilgili
düşüncelerimi aktarmaya diye
bir mesaj attım.

Niye Eylül?..
Çünkü Eylül ayı bizim

medya kuruluşları içi yeni
sezon demektir. Plan program
yapılır ve yeni bir kadro yeni
bir ortak strateji oluşturulur.

O zamana kadar kurultay
konuları da geride kalır
Türkiye normalleşir diye
düşünüyorum. Siyasi Partiler
de yerel seçimler içinde
önümüzdeki aylarda start
verecektir. Biz de hem gazete
hem radyo hem de haber
sitesi ve de sosyal medya
hesaplarımız ile 4 koldan
Beşiktaşlılar başta olmak
üzere tüm ülkeyi bilgilendirici
yayınlara başlıyoruz. Bu
yayınlarımız öncelikle yerel
seçimlere, ardından da sonra-
ki yıllara kadar sürecektir...

CHP, BEŞİKTAŞ’IN KALESİ AMA...

Bir kaç fikir vereyim.
Son dönemde yani 4,5

yılda yaşananlar anlatılacak
gibi değildir. Seçim öncesi
meclis listelerinde yapılan ve
genel merkezin dahi şaşkına
döndüğü bir dizi olaydan
tutun da yönetim biçimine
kadar benim tasvip etmediğim
bir durumdur. Zaten bu duru-
mu seçim sonrası bir yazıyla
Beşiktaşlılarla paylaşmış ve
rezaletleri yazmıştım. Hatta
ilçe, il, genel başkan ve tepe
yöneticilere rapor dahi gön-
dermiş, görüşmeler yapmıştık.
Şu anda görev başında bulu-
nanların tamamı bize hak ver-
mişti. Hepsi arşivde duruyor...

Bunu da ilk kez burada açık-
lıyoruz.

Sonra ne mi oldu, gazetem-
izin sözde dağıtımı engellen-
meye çalışıldı, mahkemelik
olduk, bir dizi deli zırvası...
Ardından ziyaretler, özürler...
Aradan 4 yıl geçti İçişleri
Bakanlığı malüm kişileri
görevden aldı. İçli dışlı olanlar
bakıyorum şimdi yan çizmiş...
Medya grap yönettiğim halde,
ben hep mesafeli durdum,
haklı olduğum ortaya çıktı...

Yeni gelenler ne yapıyor?..
Atatürkçü dedik destek

verdik ama görüyoruz, eski
tas eski hamam, Beşiktaşlıları
dışlayan tutumları devam
ediyor. Birileri devreye girmiş
entresan kadrolar oluşturuy-
orlar. Bakıyorum da
Belediyeden kovulan eski
belediye başkanlarının bile
bana yaka silktiği isimler yıllar
sonra dönmüş, en önemli
can alıcı konuyu, iletişimi tes-
lim almış. Kararları veren kim
belli değil deniliyor...
Başarısız bir büyükşehir eski
başkanın adı da sık sık geçiy-
or. Ayrıca hoş olmayan koku-
lar duyuyorum... Çok ayıp!..
Ve de yanlış...

Şimdilik bu kadar...
Tüm bunları eskiyi/yeniyi

Eylül ile birlikte gündeme
getireceğim.

Neden mi?..
Çünkü 5 kuşaktır

Beşiktaşlıyım... Bu insanlar
evlerinde otururken biz tüm
zorluklara rağmen Beşiktaş'a
çok emek verdik. Beşiktaş'a
artık zorlama ithal bir isim
istemiyoruz. Beşiktaş'a emek
vermiş, Beşiktaşlılar içinden
bir belediye başkanı ile yine
Beşiktaşlılardan oluşan kaliteli
bir meclis istiyorum da
ondan...

Tüm Beşiktaşlıların da
isteği bu...

Biz Beşiktaş için varız
Radyo Beşiktaş'ta geçen-

lerde önemli 2 program yap-
tık. Bunlardan bir tanesi eski
Belediye Başkanı İsmail
Ünal'dı... Diğeri şu anda
CHP'nin Beşiktaş'taki en tepe
yöneticisi, ilçe başkanı
Sabattin Öztürk idi...

Göreve ilk geldiğinde
Murat Hazinedar'ın malüm
sebeplerden yok saymaya
çalıştığı sonra değerini
anladığı, yine göreve ilk
geldiğinde ilk demeci verdiği
ancak Beşiktaş'ın sorunlarını
yazdığımızdan olsa gerek
tavırlarında değişiklik
sezdiğimiz vekil Tahir
Doğaç'ın aksine Beşiktaşlı
Ünal ve Öztürk gibi bu iki
önemli insan Beşiktaş Medya
Grup vasıtasıyla onbinlece
Beşiktaşlıya bizim kanalımızla
seslendi, seslenmeye de
devam edecek.

Bu olay bile Beşiktaşlı ve
Beşiktaşlı olmayanların
arasındaki farkı ortaya koy-
maktadır.

Özetle Beşiktaşı bu duru-
ma getirenler kişilerin
Beşiktaş ile uzaktan yakından
ilgisi olmadığını Yüzde 77 oy
oranının yüzde 53'e düşmesi
başka neyle izah edilebilir?..
Yüzde 24 oranında düşüş
Beşiktaşlı olmayan Beşiktaş
değerlerini bilmeyen ve
Beşiktaşlıları dışlayanların ve
de bunları aday gösterenlerin
sorumluluğudur.

Umarım bu yerel seçim-
lerde aynı hatalar yapılmaz ve
kazanan Beşiktaş olur!..

Biz Beşiktaş'ın ilk ve tek
medyası;

Beşiktaş Medya grup
olarak, gazete/radyo/haber
sitesi/sosyal medya, yüzbin-
lerce okuyucu/dinleyici/ takip-
ci ile tüm imkanımız ve de
kadromuzla mücadele vere-
ceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Gazeteci

Yerel seçim ve
Beşiktaş ön analizi
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İSMAİL BAŞTUĞ

n Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
n Türkiye Spor Yazarları Derneği
n Dünya Spor Yazarları (AIPS)
n Ekonomi Gazetecileri Üyesi

Beşiktaş Medya Grup Başkanı

S İ Y A S E TGAZETE BEŞİKTAŞ

Yeni sistemin ilk kabinesinde
yer alan isimler belli oldu



G
eç kalmış bir
yazı olacak
biliyorum ama
yine de ‘futbol’
üzerine

düşündüklerimi okurla pay-
laşmaktan kendimi ala-
madım. Rusya’da düzenle-
nen 2018 Dünya Futbol
şampiyonasını izlemek
büyük bir keyif oldu benim
için. Bir futbol tutkunu
olarak yıldızlardan çok ekip
oyunun öne çıktığı bu tur-
nuva pek çok açıdan zevk
verdi. Futbol ’un ayak oyu-
nundan çok akıl oyunu
olduğunu bir kez daha
anımsattılar seyredenlere.
Centilmenliği elden bırak-
madılar hiç. Futbol emekçi-
leri olarak rakiplerine saygı
duydular. Tümüne
teşekkürler…

Çocukluk ve ilk gençliği-
mi Gedikpaşa’da yaşamış
futbolun inceliklerini ise
Kadırga sahasında öğren-
me şansını yakalamıştım.
Kendi maçlarımızdan sonra
Kadırga’dan ayrılamaz
Çengel Hüseyin, Eşref,
Tuncay, Altıparmak Sami,
Nevruz,Garbis’i (lakabı
Tenekeciydi) seyrederdik.
Güzel günlerdi. Sonraları
İstanbul hızla büyüdü.
Plansız, programsız ranta
dayalı projelerle  çarpık bir
kent modeli çıktı ortaya.
Kadırga, Cinci,
Çukurbostan Anadoluhisarı
gibi liglere oyuncu
yetiştiren nice arsa yok
edildi. Semt parkları da…
Amatörler gözden çıkarıldı.
Şimdilerde sporun üvey
evlatları olarak sürdürmeye
çalışıyorlar varlıklarını. Bir
kez daha yineliyim sporun
tüm dallarını özel de de
futbolu çok severim.
Çünkü birbirine bağlı
sporcuların oluşturduğu
ekiplerdir. Endüstriyel fut-
bolun olumsuz yansımaları
bile futbol emekçilerinin
sevinçte, tasada birliktelik-
lerine zarar vermeyi
becerememiştir. Sözün
burasında Metin Kurt’u
anmamak olmaz. Onun
gayretleri futbolcuların
sendikalaşmasını sağla-
maya yetmedi. Ne yapalım
ki insan malzememiz bu.
Biz gazeteciler sendikalaş-

maktan bu denli uzaksak
futbolcu ne yapsın.

Sevdiğim
vazgeçemediğim yazarlar-
dan biridir Eduardo
Galeano. Tarihçidir, gazete-
cidir, deneme ustasıdır ve
ölene dek çağımızın en
değerli düşünürlerinden
biriydi. Bir özelliği daha var.
Futbol aşığıydı.1997’de
Can yayınlarından çıkan
“Güneşte ve Gölgede
Futbol” kitabını hayranlıkla
bir solukta okumuştum.
Yazımı sonlarken bu kitap-
tan “yazarın itirafı” başlıklı
denemesini paylaşmak
istiyorum.İspanyolca aslın-
dan çevirenler Ertuğrul
Önal, M.Necati Kutlu.

“Tüm Uruguaylılar gibi
ben de futbolcu olmak iste-
dim. Doğrusu çok da güzel
oynuyordum, hatta harikay-
dım bile denebilir; ama yal-
nızca geceleri rüyamda.
Gündüzleri, ülkemin
sahalarındaki çarpık bacak-
lı oyunculardan en kötüsü
bendim. Taraftar olarak da
pek iyi sayılmazdım. Juan
Alberto Schiaffino ve Julio
Cesár Abbadie, Peñarol’de
oynuyorlardı, yani rakip
takımda. Gerçek bir
Nacional taraftarı olarak,
ben onlara duyduğum
nefreti artırmak için elim-
den geleni yapıyordum.
Oysa “Pepe” Schiaffino
ustaca paslarıyla sahayı
adeta kuşbakışı görür gibi
kurardı oyunu.
PardoAbbadie topu yan
çizgi boyunca rüzgâr gibi
sürer, ne topa, ne de rak-
ibe dokunmadan sıyrılırdı
aralarından. Onlara hayran
olmaktan başka çarem
yoktu; içimden onları
alkışlamak bile gelirdi. Yıllar
geçti ve kimliğimi kabullen-
mek zorunda kaldım: Ben
basit bir ‘iyi futbol dilen-
cisiyim’. Elimde şapkam,
dünyanın dört bir yanını
geziyor ve stadyumlarda
yalvarıyorum:

- Tanrı rızası için, güzel
bir maç lütfen.

Güzel bir oyun
gördüğüm zaman da bunu
sağlayanın hangi takım ya
da hangi ülke olduğuna
bakmaksızın bu mucize için
şükranlarımı sunuyorum.”

İ
stanbul 50. Asliye
Ceza
Mahkemesi'ndeki
duruşmaya, tutuksuz

sanık Mahsar Algül ile
sanık avukatları katıldı.
Şikayetçi Hakan Yılmaz
ve eşi Elif Yılmaz duruş-
ma salonuna gelmedi,
avukatları tarafından tem-
sil edildi.

SESLER YÜKSELDİ
İKİSİNİN ARASINA GİRDİM

Duruşmada savunması
alınan sanık Mahsar
Algül, emekli emniyet
mensubu olduğunu söy-
leyerek, şikayetçi Yılmaz
ailesini önceden tanıma-
dığını kaydetti. Olay günü
resepsiyonda, otel işlem-
leriyle uğraştığını ve
sanıklardan Deniz
Vural'ın aile dostu oldu-
ğunu belirten Algül,

"Kamera görüntülerinden,
benim bir şey yapmadı-
ğım görülecektir. Deniz
Bey ile Hakan Bey konu-
şuyorlardı. Sesler yüksel-
di. İkisinin arasına girdim.
Birbirlerine temas etme-
mesi için çok uğraştım.
Hakan Bey, 'Sen kim olu-
yorsun, dağdan mı gel-
din?' diye bağırdı.
Hakaret ediyordu. Ben
sadece ikisini de tutmaya
çalıştım. Suçlamaları
kabul etmiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Erdal
Gökçe'nin savunmasının
alınması için Ankara'ya

yazılan talimat evrakının
dönüşünün beklenmesine
karar verdi. Başka suçtan

cezaevinde tutuklu sanık
Deniz Vural'ın SEGBİS
yöntemiyle savunmasının

alınması için cezaevine
yazı yazılmasına karar
veren mahkeme, duruş-
mayı erteledi. 

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca hazırla-
nan iddianamede, oyun-
cu Hakan Yılmaz ve eşi
Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta
bir otelin lobisinde darp
edilmesine ilişkin sanıklar
Deniz Vural, Mahsar
Algül ve Erdal Gökçe'nin
"Tehdit", "Basit yaralama"
ve "Hakaret" suçlarından
2 yıldan 5 yıl 6'şar aya
kadar hapisle cezalandı-
rılmaları isteniyor.
Ataç TETİKEREN

B
ir taksi yağmur
nedeniyle kay-
ganlaşan yolda
duramayarak

bir evin yatak odasına
girdi. Kazada 2 kişi
yaralandı.

Kaza, 00.00 sıraların-
da Beşiktaş Mecidiye
Mahallesi Çevirmeci
Sokakta meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre, Gülistan
Sokaktan inen 34 TCR
09 plakalı taksi kay-
ganlaşan yolda dura-
mayarak Mecidiye
Mahallesi Çevirmeci
Sokakta bulunan 5
katlı binanın zemin
katında bulunan bir
evin yatak odasına
girdi.

SÜRÜCÜ VE YOLCU
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

İhbar üzerine olay
yerine çok sayıda
polis, itfaiye ve sağlık
ekibi sevk edildi. Kaza
nedeniyle taksi sürücü-
sü ve yolcu araç içinde
sıkıştı. Araç içinde sıkı-

şan iki kişi itfaiye ekip-
leri tarafından çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müda-

halesi yapılan yaralılar
daha sonra Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar hastanede
tedavi altına alındı. 

YATAK ODASINDA
KİMSE YOKTUN

Kaza sırasında ev
sakinlerinin başka bir
odada olması olası bir
faciayı önledi. Olay
yerine çağrılan çekici
ile araç evden çekildi.
Kaza nedeniyle evde
maddi hasar meydana
geldi. Kaza anının
görgü tanığı, “Taksiye
biri binmiş aşağıya
doğru geliyordu.
Yağmurlu havada
zemin kaygan olduğu
için kayarak araç bir-
den içeri girdi. Yan
sokaktan sesi duyarak
koşup geldik” dedi.
Kaza ile ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
Ataç TETİKEREN

Y
angın, saat 09.30
sıralarında Beşiktaş
Yıldız Mahallesi
Serencebey yoku-

şundaki bir apartmanın
zemin katında meydana
geldi. Sahiplerinin tatilde
olduğu iddia edilen daire-
den duman çıktığını gören
apartman sakinleri ilk
müdahaleyi yaptıktan
sonra itfaiye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, yoğun dumanın
çıktığı dairedeki yangına
müdahale etmek için
camda bulunan demir kor-
kulukları kesti. Binada bulu-
nan vatandaşlar duman-

dan etkilenmemek için
ekipler tarafından tahliye
edildi. Demir korkulukları
kesen itfaiye, daire içerisine
girerek yangını kontrol altı-
na aldı. Yangının söndürül-

mesinden sonra ekipler
binayı saran dumanı tahliye
etti. Yangın sırasında apart-
man sakinlerinin panik
yaşadığı görüldü.
Buğurcan BAŞTUĞ

Yazarın itirafı

3TURGAY OLCAYTOG Ü N C E L GAZETE BEŞİKTAŞ
Sayfa Editör: Ebru TOPAL

POLİS / ADLİYE

4. kattan beton
zemine çakıldı

B
eşiktaş’ta
bir kişi 4.
katta beton
zemine

düştü. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri
tarafından düştüğü
yerden çıkartılan
yaralı hastaneye
kaldırıldı. Olay
Cihannuma
Mahallesi İsmaliye
Sokak’ta meydana
geldi. Birleşik Arap
Emirlikleri vatandaşı
Suvir Sunder
Chanrai 5 katlı
apartmanın 4. katın-
da binanın bahçe
katındaki beton
zemine düştü. Ses
duyan apartman
sakinleri bir kişinin
yerde yattığını
gördü. Hemen sağ-
lık ve polis ekipleri-
ne bildirildi. Olay
yerine gelen sağlık
ekipleri 5 metre
yüksekliğindeki

bahçe duvarından
aşağıya inemedi.
İtfaiye ekiplerinden
yardım istendi. Olay
yerine gelen itfaiye
ekiplerinin yardımı
ile sağlık ekipleri
yaralının yanına ine-
bildi. İlk müdahalesi
olay yerinde yapı-
lan yaralı halat yar-
dımı ile bulunduğu
yerden yaklaşık 1
saatlik çalışma
sonucu çıkartıldı.
Ambulansa alınan
yaralı ambulans ile
Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldı-
rıldı. Mahalle sakini
Hüseyin Kurt "Arka
bahçede 4-5 civar-
larında bir gürültü
duyduk. Arka bah-
çede vatandaşın
birisi yatıyordu.
Yukarıdan düştü
deniliyor" dedi.
Buğurcan BAŞTUĞ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Konuk Yazar

Sahipleri tatilde olan dairede
çıkan yangın korkuttu

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin
darp edilmesi davasına devam edildi

l Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelde darp edilme-
sine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Savunmasını yapan tutuksuz
sanık Mazhar Algül, Hakan Yılmaz'ın devlete ve vatana küfrettiğini iddia etti.

l Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta şid-
detli yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kont-
rolden çıkan taksi, sokağın altında bulunan bir evin
yatak odasına girdi. Kazada taksi içinde sıkışan 2 kişi
olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayganlaşan yolda
duramayan taksi eve girdi
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‘Papaz kaçtı’, diyecekler
ekonomi düzelecek
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Y
eni sistemle
Türkiye’de
siyaset bitti.
Siyasiler Meclis’te
sıkı muhalefet

yapacağız diyorlar ama
söylediklerinin hiçbir
kıymeti harbiyesi yok.
Kendi başlarına
konuşurlar ve körler sağır-
lar birbirini ağırlar.

Öte yanda kendini
başkan ilan eden kişi
gülerek onlara sormak,
danışmak ihtiyacını his-
setmeden bildiğini yapar.
Yani büyüklerin deyimiyle
imam bildiğini okur…
Diğerlerine seyretmek
düşer…

Bütün bu olanların
sorumlusunu arayanlar
hala hata yapıyorlar. Yerin
dibine batırdıkları partinin
içinde cebelleşip duruyor-
lar. Aslında bu işlerin tüm
sorumlusu siyaset yaptık-
larını zannedenler. Sürekli
hata yaparak Türkiye’yi
bugünlere getirdiler.
Bunda tüm partilerin
sorumluluğu bulunuyor.

Seçimi konuşmak bu
saatten sonra abesle işti-
gal etmekten geçiyor.
Partiler görevini yapmadı
ve Türkiye’de muhalefet
görevini halka bıraktı…
Yüzde 42 oya sahip olan
AK Parti’nin muhalifi
geride kalan oyların sahibi
halk oldu. Yani bu durum-
da tepki gösterecek,
muhalefet yapacak olanlar
sadece halk olacak…
Tabii bu da nereye
kadar… Orasını herkes
biliyor.

MHP hala Meclis’te bir
şeyler yapacağını sanıyor.
Güneydoğu’da HDP’nin
oylarının MHP’ye verildiği
konusu herkesin kafasın-
da soru işaretleri taşıyor.
Hatta daha ileri giderek
“Meğer PKK’larına alayı
MHP’liymiş” diyenler bile
var. Bu durum bile
seçimin üzerindeki
kuşkuyu artıran nedenler-
den biri olarak görülüyor.

Bir çok kişi İyi Parti’den
beklenti içindeydi. İyi Parti
bazıları için umut ışığıydı.
Ancak gizli eller İyi
Parti’nin ışığını söndürdü
gibi geliyor. Büyük
mücadele veren Meral
Akşener’in “pes etme”
gerekçelerinden biri de bu
durumda seçimlerin adil
olamayacağı endişesin-
den kaynaklanıyor olabilir.
Akşener “Ne yapsak
olmuyor. Musluğu başın-
dakiler vanayla istediği
gibi oynuyor” düşünce-

siyle kongrede aday
olmayacağını açıklamış
olabilir. O kadar dirayetli
bakanlık yapmış bir bayan
lideri siyasetten çekilme
eğilimi Türkiye için bir
kayıp olarak görülüyor.

CHP ise aynı CHP… İç
kavgalar hiç durmuyor…
“Koltuğa yapıştılar” sözü
parti içinde fazla telaffuz
edilir oldu. Kılıçdaroğlu ile
İnce cephesi arasında
gizli savaş sürüp duruyor.

Türkiye’de demokrasi,
cumhuriyet kavramı başka
yöne dönmüş CHP hala
güçlü olduğunu sanıyor.
Meclis’te bir şeyler yapa-
bileceklerini umut ediyor-
lar. Tabii bu kavgalar AK
Parti’nin işine geliyor ve
onlar ellerini ovuşturarak
manzarayı seyrediyorlar. 

Aslında AK Parti’nin
başında en büyük bela
ekonomi olarak duruyor.
Türk insanı ve iş dünyası
sıkıştıkça sıkışıyor.
Yatırımlar yurt dışına
kayıyor. Üretmeyen bir
ülke haline gelen
Türkiye’nin gelir kay-
nakları eriyor. Bakalım
ekonomik durum daha
nereye kadar tahammül
edecek. Halka verilen
pembe mesajların arkasın-
daki gerçekler AK Parti’yi
zora sokmaya başladı
bile…

Öte yandan HDP’nin
milletvekillerinin gözaltına
alınması ise dünyanın tep-
kisini çekiyor. Türkiye’nin
bozuk imajına katmerli
katkılar bitmiyor. CHP’nin
seçilmiş milletvekili Enis
Berberoğlu ise yasaya
aykırı bir şekilde “talimat-
la’ içerde tutuluyor.

Bu arada Trump’ın
papaz baskısı sonuç
verdi. Papaza ev hapsi
verildi. Birkaç gün sonra
memleketine gönderilir.
Sonra da papaz kaçtı
denilir. Merkel’in baskısı
sonucu serbest bırakılan
gazeteci de öyle olmadı
mi? Ey Avrupa, Avrupa…
diye bağırırken ‘teslimiyet”
sürüyor. Bu arada
Türkiye’nin ekonomisinin
papaza bağlı olması
gariptir. Papaza ev hapsi
verildi, dolar biraz hizaya
geldi. Keşke birkaç papaz
daha olsaydı da dolar eski
günlere dönse diye
düşünmeden edemedik.
Yani Türkiye’ye bir papaz
ekonomisi bile yetiyor.
Türkiye’de gündem hiç
bitmiyor. Her gün yeni bir
şeyler oluyor. Bakalım
daha neler göreceğiz.

T
ürkiye Şoförler ve
Otomobilciler
Federasyonu
(TŞOF) Yönetim
Kurulu Üyesi Halit

Yılmaz, yaptığı yazılı açıkla-
mada, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin, korsan taşıma-
cılığın önüne geçmek için
önemli adımlar attığını bildir-
di.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin taksicilikte kali-
tenin artması için önemli bir
hamle yaptığını belirten
Yılmaz, taksiler için hizmette
kalitenin yükseltilmesini teklif
ettiklerini, alınan kararın da
"taksici esnafının yeniden diri-
lişi ve üzerindeki durgunluğu
atması" anlamına geldiğini
vurguladı.

TAKSİLER SİYAH YA DA
TURKUAZ RENKLİ OLACAK

Yılmaz, "UKOME'nin aldığı
yeni karara göre, 31 Mayıs
2018 tarihinden itibaren her-
hangi bir sebepten dolayı
araç değişikliği veya sahip
değişikliği durumunda asgari
D segmenti şartı getirilmiştir.

Yani, yenilenecek araçların
renkleri turkuaz ve siyah
renkte olacak." ifadelerini kul-
landı.

ÖTV'SİZ YENİLEME 30 HAZİRAN
2019’A KADAR GEÇERLİ

Ticari araçların ÖTV'siz
yenilemesine imkan sağlayan
usul ve esasların 2016'da
Resmi Gazete'de yayımlandı-
ğını ve ÖTV'siz yenilemenin
30 Haziran 2019'a kadar
geçerli olacağını hatırlatan
Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ticari taksi sayı-
sı 18 bin adettir. Bugüne
kadar ticari taksilerin 9 bini
ÖTV'siz yenileme uygulama-
sından yararlandı.UKOME'de
alınan karara göre, ÖTV'den
yararlanmak isteyen araçların
artık D veya E segmenti araç
alması gerekiyor. Yine
İstanbul'da 5 yaş sınırı olduğu
hesaplanırsa 2022 yılında
tüm taksilerimiz yüksel model
konumuna gelmiş olacaktır.
Bu yeni düzenlemeler ile tak-
sici esnafımızın, İstanbul hal-
kına yakışır kaliteli ve güvenli
hizmet vereceği bir gerçektir."

TUDES ADI ALTINDA YENİ
BİR SİSTEM OLUŞTURULDU

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin yeni bir düzen-
leme ile kaliteyi yükseltmek
adına araçlarla birlikte şoför-
ler için "TUDES" adı altında
yeni bir sistem oluşturduğunu
bildiren Yılmaz, "Yeni düzen-
leme ile şoför esnafı iğneden

ipliğe denetlenerek, kötü
niyetli şoförler sistemin dışın-
da bırakılarak hizmette kalite
gelecektir. Artık taksicilikte
çok farklı bir sistem olacağını
söyleyebilirim. Avrupa'da dahi
olmayan yeni nesil bir taksici-
lik geldiğini sevinçle söyle-
mek istiyorum." ifadelerini
kullandı.

l İstanbul'daki taksilerin rengine yönelik yeni bir adıma
atıldı. UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs
2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya
sahip değişikliği durumunda yenilenecek araçların renkle-
ri “Turkuaz” ve “Siyah” renkte olacak.Ataç TETİKEREN

İstanbul’da taksiler
renk değiştiriyor!..



Y
erel seçimler
eğer zamanında
yapılacaksa
sadece 9 ay
kaldı. Tabii
Erdoğan “baskın

seçim” kararı verirse bu
süre çok daha öne çekile-
cek.

Baskın seçimden söz
edenler kasım ayını işaret
ediyor ama tıpkı genel
seçimlerde olduğu gibi
Erdoğan tahminleri alt üst
edip iki ay sonrasına da
seçim koyabilir.

İki ay  ya da 9 ay sonra,
seçim ne zaman yapılırsa
yapılsın, CHP'nin bu
seçime ne kadar hazır
olduğunu merak ediyorum.

Özellikle bu seçimde
Ankara ve İstanbul çok
önemli.

CHP bu iki büyük ili ve
daha önce de kazana-
madığı büyük şehirleri ala-
mazsa Erdoğan'ın gücü
karşısında çok daha çare-
siz duruma düşecekler.

Şu an itibarıyla ne
CHP'nin ne de diğer
muhalefet partilerinin
büyük şehir belediye
başkan adayları hakkında
kimsenin bir fikri yok.

Birkaç ay önce CHP'den
Gürsel Tekin, Akif
Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu
ve Mahmut Tanal,  İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı için aday olduk-
larını açıklamışlardı.

Ancak belli ki bu isimler
adaylıktan vazgeçtiler.

Çünkü 24 Haziran'da
yapılan genel seçimlerde
milletvekiliğine adaylıklarını
koydular ve Meclis'e girdiler.

Bu isimlerin şimdi kalkıp
da yerel seçimlerde tekrar
aday olmaları düşünüle-
mez, böyle bir şeye kalkış-
maları da ayrıca çok ayıp
olur.

Kendi adıma eğer bu
kişilerden biri aday olursa
zaten oyumu da vermem.

Ancak şunu ısrarla belirt-
mek istiyorum;  CHP yerel
seçim adaylarını şimdiden
açıklamalı.

Bu adaylar derhal çalış-
maya başlayarak topluma
yapacaklarını, vizyonlarını

anlatmalı.
Eğer bu yapılmazsa

seçime bir ay kala açık-
lanacak hiçbir adayın
Erdoğan karşısında kazan-
ma şansı olmaz.

Bunun iki kere ikinin dört
ettiğini söyleyebileceğim
kadar net söyleyebilirim.

*** *** ***

DENİZ BAYKAL:
“İmza toplanması

doğru değil”

M
uharrem
İnce büyük
bir heyecan-
la Kurultay
için imza
toplatıyor.

İnce taraftarları sayının
500'e yaklaştığını ileri
sürüyor.

Gerekli sayı olan 660'a
ulaşılması halinde Kurultay
toplanacak.

CHP çevrelerinde
Muharrem İnce'nin başkan-
lık hayalinde kendisine
Baykal'ın da destek olduğu
yönünde dedikodular
dolaşıyor.

Dün Baykal'ı siyasetteki
bazı yakınları ziyaret ettiler.

Bu ziyarete katılan bir
dostumun anlattığına göre
Baykal imza toplanmasını
hiç doğru bulmamış.

“CHP'nin bir yeniliğe
ihtiyacı olduğunu” ısrarla
vurgulayan Baykal “Ama bu
tür imza toplayarak kurul-
tay çağrısı yapmak partiye
zarar verir, partiyi geriye
götürür” demiş.

Dostum “Baykal'a daha
önce kendisin de istifa
çağrısı yaptığını hatırlattık”
dedi ve aldıkları cevabı da
aktardı.

Şöyle demiş Baykal
“Evet ama ben böyle imza
kampanyaları açarak kurul-
tay toplanmasında yarar
görmüyorum. Bu kadar
aceleye getirilmemeli.”

Baykal'ın yakını dostum
“Genel Başkanımızın sağlık
durumunun iyi olduğunu
da sevinçle gördük. En
kısa zamanda yeminini de
edeceğini umuyoruz” dedi.
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GAZETE BEŞİKTAŞ

CHP İstanbul’a aday
bulabilecek mi?..

CAN ATAKLI
Gazeteci - Konuk Yazar

kent

D
olmabahçe'de yol
çöktü. Beşiktaş'taki
Vodafone Park
Stadı önünde yolda
çökme meydana

geldi. Yol, Karaköy istikametin-
de trafiğe kapatıldı. Konuya iliş-
kin İstanbul Büyükşehir
Belediyesi açıklama yaptı.
Açıklamada, “Yapılan ilk tespit-
lerde asfalt altındaki deformas-
yondan meydana geldiği anla-
şılmıştır” denildi

Alınan bilgiye göre,
Dolmabahçe Meclis-i Mebusan
Caddesi'ndeki stadın önünden
geçen yolda çökme oldu.
Yaklaşık 2 metre çapında
çukur oluşan yol, Karaköy isti-
kametinde trafiğe kapatıldı. 

YOL NEDEN ÇÖKTÜ?..

Beşiktaş Kabataş
Dolmabahçe yolu üzerinde
yaşanan yol çökmesiyle ilgili
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yazılı açıklama yaptı. İBB tara-
fından yapılan açıklamada,
“Kabataş Dolmabahçe yolu
üzerinde Vodafone Park
Stadı’nın ön tarafında meyda-

na gelen çökme ile ilgili olarak
yapılan ilk tespitlerde asfalt
altındaki deformasyondan
meydana geldiği anlaşılmıştır.
Asfalt kaplama ile zemin ara-
sındaki kaymanın nedeni araş-
tırılıyor. Çökme olan bölgede
yeni bir çökme ihtimali bulun-
muyor. Yol Bakım Onarım,
İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekipleri olay yerinde çalışmala-
rına başladı. Yol kısa sürede
trafiğe açılacak” denildi.

ÇÖKEN YOL ONARILDI VE
TRAFİĞE AÇILDI

Yapılan açıklamada çökme-
nin asfaltın altındaki defor-
masyondan kaynaklandığı
belirlenmişti. 2 metre çapın-
daki çukur nedeniyle Karaköy
istikameti trafiğe kapatılmıştı.
Başlatılan çalışmayla çöken
yer onarıldı. Çukura dolan

toprağı boşaltan görevliler, bu
alanı kayayla doldurarak plent
miks temel (PMT) çalışması

yaptı. Ardından yol yeniden
trafiğe açıldı
Ataç TETİKEREN

B
eşiktaş Belediyesi,
Cumhuriyet tarihinin
teminatı olan Lozan
Barış Antlaşması’nın
95.yılını İnönü

Parkı’nda düzenlenen etkinlik-
le kutladı. Lozan Heyeti’nde
yer alan kişilere saygı duruşu
ve İstiklal Marşıyla başlayan
program günün anlam ve öne-
mini belirten konuşmalarla
devam etti.

Etkinliğe CHP Genel Başkan
Yardımcısı Aykut Erdoğdu,
Beşiktaş Belediye Başkan
Vekili Tahir Doğaç, CHP
İstanbul İl Başkan Vekili Rıza
Akpolat, CHP Beşiktaş İlçe
Başkanı Sebahatin Öztürk,
İstanbul Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Enstitüsü araştırmacı Dr. Ali
Şahin ve İstanbul Arel Üniversi-
tesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi akademisyen Prof. Dr.
Cüneyt Akalın konuşmacı ola-
rak katıldı.

Lozan’ın 95. Yılının kutlandığı
etkinlikte konuşan Beşiktaş
Belediye Başkan Vekili Tahir
Doğaç; “Lozan, askeri anlamda
Kurtuluş Savaşı’yla dünyaya
gösterdiğimiz başarımızın dip-
lomatik alandaki uzantısıdır.
Lozan’ın imzalanmasıyla
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan
edilmesi arasındaki kısa süreç
rastlantısal değildir. Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının 29
Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan
etmelerinin arkasındaki en

büyük güçlerden biri de 24
Temmuz 1923’tür. Onun içindir
ki Lozan Antlaşmasına, benim
de çok sevdiğim bir ifadeyle
“Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu-
su” denmektedir. Türkiye’de
cumhuriyet hedef olduğu müd-
detçe laik hukuk devleti hedef-
tedir. Lozan hedefte ise Türk

ulus devleti hedeftedir. Bizler
Kuvay-i Milliyeciler Mustafa
Kemal’in askerleri yurtseverler
biz bu hedeflere geçit vermeye-
ceğiz. Bize Lozan’ı bu ülkeye
bu toprakları bu güzelim yurdu
kazandıranlara minnet ve şük-
ran borçluyuz. Bu tapunun
altında Mustafa Kemal’in imzası

vardır’’ diye konuştu.
Konuşmaların ardından katı-

lımcılar Lozan fotoğraf sergi
alanını ziyaret etti. Ardından
program Beşiktaş Belediyesi
Gençlik Spor Kulübü Folklar
Ekibinin düzenlediği de gösteri
ile son buldu.
Buğurcan BAŞTUĞ

l Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde yolda
çökme meydana geldi. Yol, Karaköy istikametinde
trafiğe kapatıldı. Başlatılan çalışmayla çöken yer
onarıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Dolmabahçe'de yol çöktü!..
Trafik kilitlendi...

l Lozan Barış Antlaşması’nın 95. yılını İnönü Parkı’nda tören-
lerle kutlandı. Lozan Heyeti’nde yer alan kişilere saygı duruşu
ve İstiklal Marşıyla başlayan program günün anlam ve önemi-
ni belirten konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından
katılımcılar Lozan fotoğraf sergi alanını ziyaret etti.

Lozan’ın 95. yılı
İnönü Parkı'nda kutlandı



Türk futbolunda alarm çalıyor

Eskiye dönüş
statlar polise teslim

T
ürk futbolu alarm veriy-
or. Süper Lig'nin "Dört
büyükler" olarak tabir
edilen Fenerbahçe,
Beşiktaş, Galatasaray

ve Trabzonspor'un toplam
borcu 10 milyar liraya yaklaştı.
Borçları kur ve faiz nedeniyle
her geçen gün artan kulüpler
gelirlerinden de faydalanamıyor.
Yöneticileri, yapılan borçlara
karşılık gelecek 5 yıldaki gelir-
lerin büyük çoğunluğunu finans
kuruluşlarına temlik olarak ver-
miş durumda. Kulüplerin taşın-
maz mal varlıklarının büyük
kısmı da ipotek veya rehin
olarak başka kuruluşlarda
bulunuyor. Kulüpler; tribün,
loca, yayın, Spor Toto'dan alı-
nan pay ve mağaza gelirleri gibi
birçok kalemi bankalara temlik
ettirdiği için kullanamıyor. Maddi
sıkıntısı yaşayan  "Dört büyükler"
bu sezon transferde kemer
sıkma politikası izliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞARILI OLDU
Beşiktaş Başkanı Fikret

Orman başkanlığında geçen yıl-
larda "Feda" diyerek ciddi bir
yapılanmaya giden ve izlediği
transfer politikası sonrasında
başarılı sonuçlar elde eden
Beşiktaş, son dönemde oyuncu
satışlarından ciddi gelirler elde
etti. Süper Lig'de şampiyonluk
kovalayacak olan Beşiktaş,
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde
de temsil edecek. Bu sezon
önemli isimleri ciddi rakamlarla
satan Beşiktaş'ta birkaç oyuncu-
nun da gitme ihtimali bulunuyor.
Kartal, buna rağmen şimdiye
kadar kadrosuna genç oyuncu-
lar Dorukhan Toköz ve Güven
Yalçın haricinde takviye yap-
madı.
FENERBAHÇE'DE KEMER
SIKMAYA DEVAM

Son 10 yılda aldığı yıldız
oyuncularla adından sıkça söz

ettiren Fenerbahçe, gençlere
yöneldi. Başkanlığa Ali Koç'un
gelmesinin ardından Fransız
sportif direktör Damien Comolli
yönetiminde yeniden yapılan-
maya giden sarı-lacivertliler,
transfer döneminde genç futbol-
cular Berke Özer, Barış Alıcı ve
Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine
bağladı.
TRABZONSPOR'DA HALA
SIKINTI SÜRÜYOR

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle
maliyeti düşük oyunculara
yönelen Trabzonspor ise
şimdiye kadar İranlı futbolcu
Vahid Amiri'yi transfer etti.
GALATASARAY'DA
KİRALIKLARA YÖNELDİ

Galatasaray da diğer kulüpler
gibi transfer dönemini sakin
geçiriyor. Geçen sezonun ikinci
yarısında kiralık olarak forma
giyen Yuto Nagatomu'nun bon-
servisini alan sarı-kırmızılılar,

Everton Kulübü’nden Henry
Onyekuru'yu kiraladı.
Galatasaray, Türk oyuncu olarak
sözleşmesi elinde bulunan
Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.
UEFA, TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

UEFA, kulüplerdeki mali disi-
plini sağlamak için sıkı tedbirler
uyguluyor. Türk kulüplerinin mali
verilerini yakından takip eden
UEFA Finansal Kontrol
Kurulu'nun Beşiktaş'a uyguladığı
kısıtlamalar yeni sona erdi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un

mali disiplin uygulamaları sür-
erken, Galatasaray da geçen
aylarda UEFA ile yeni anlaşma
imzaladı. Sarı-kırmızılılar,
sürdürülebilir bir finansal yapı
için sıkı tedbirlere maruz kaldı. 

İşte dört büyüklerin borçları:
BEŞİKTAŞ: 2 yıldır Süper Lig'de

şampiyon olan ve Avrupa are-
nasında başarılı maçlar çıkaran
Beşiktaş'ın borcu 2,1 milyar lira
civarında. 4 büyükler içinde en
başarılı kulüp Beşiktaş.

TARABZONSPOR: Dört büyük

kulüp arasında en az borca
sahip takım Trabzonspor...
Bordo-mavili kulübün borcu 1,1
milyar lirayı buluyor.

GALATASARAY: Bu yıl Devler
Ligi'nde mücadele edecek
Galatasaray'ın 2,8 milyar lira
borcu bulunuyor.

FENERBAHÇE: En fazla borç
ise Fenerbahçe'de. Toplam 10
milyar liraya yaklaşan borçlarda
sarı-lacivertli kulübün payı 3,5
milyar lira durumunda.
Onur BAŞTUĞ

S
tatlar polise
teslim edile-
cek, yüz
tarama sis-
temi kurula-

cak. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Merkez
Binası’nda “6222
Sayılı Sporda Şiddet
ve Düzensizliğin
Önlenmesi” yasasında
yapılacak değişiklikler
için yapılan ilk toplantı
sona erdi.

Toplantıya Gençlik
ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Kasapoğlu,
Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül,
İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu,
Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF)
Başkanı Yıldırım

Demirören, Türkiye
Basketbol
Federasyonu (TBF)
Başkanı Hidayet
Türkoğlu, Türkiye
Voleybol Federasyonu
(TVF) Başkanı
Mehmet Akif Üstün-
dağ, Türkiye Hentbol
Federasyonu Başkanı
Bilal Eyüpoğlu ve 18
Süper Lig kulübünün
temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşu-
lan maddeler şöyle;
n 1- Statlara yüz tanı-
ma sistemi konulacak.
n 2- Polis sayısı
artarken, özel güven-
lik sayısı azalacak.
Statların güvenliğin-
den tamamen polis
sorumlu olacak.
Ayrıca kulüplerde

bulunan “taraftardan
sorumlu yönetici”
görevinin kaldırılarak,
“stat sorumlusu” adı
altında bir yapıya
dönülecek.
n 3- Cezalar katla-
malı gidecek. Daha
önce saha içi ve saha
dışında suç işleyen
kişi 1 yıl ceza alıyor-
du. Bundan sonra suç
işleyene ilkinde 1 yıl,
ikincisinde 3 yıl,
3’üncüsünde ise 5 yıl
ceza verilecek.
n 4- Deplasman yol-
culuğu sırasında
üzerinde suç aleti
(bıçak vb.) bulunan
taraftarlar da, saha
içinde suç işlemiş gibi
bu ceza kapsamına
dahil olacak.

n 5- Biletsiz taraftar-
lar da ceza kapsamı-
na alındı. Spor
faaliyetinin yapılacağı
salona biletsiz giren
taraftarlara da cezalar
uygulanacak.
n 6- Toplantının belki
de en dikkat çekici
maddesi ise “sosyal
medya” konusunda
oldu. Kulüp başkanı,
yönetici, teknik adam
veya sporcu sosyal
medyada taraftarı ya
da rakibi kışkırtıcı yazı
paylaştığı takdirde
disipline gidecek.
Ayrıca televizyon pro-
gramlarında yapılacak
her türlü kışkırtıcı
sözler de cezai sis-
teme bağlanacak.
Buğurcan BAŞTUĞ

ÖNEMLİ
TELEFONLAR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü.:  . . . . .(0 212) 310 10 00

Fenerbahçe Spor Kulübü:  . . . . . .(0 216) 542 19 07

Galatasaray Spor Kulübü: . . . . . .(0 212) 273 28 50

İSTANBUL
SÜPER LİG KULÜPLERİ

BEŞİKTAŞ
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ

FEDERASYONLAR
Gençlik ve Spor Gen.Müd.:  . . . .(0 312) 310 39 60
Türkiye Milli Olimpiyat Kom:  . . . .(0 212) 560 07 07
Futbol Federasyonu:  . . . . . . . . . .(0 212) 282 70 20
Basketbol Federasyonu:  . . . . . . .(0 312) 396 49 04 
Atletizm Federasyonu: . . . . . . . . .(0 312) 310 76 52
Dağcılık Federasyonu:  . . . . . . . .(0 312) 311 91 20 
Voleybol Federasyonu:  . . . . . . . .(0 312) 310 78 84 
Masa Tenisi Federasyonu:  . . . . .(0 312) 311 18 42   
Satranç Federasyonu: . . . . . . . . .(0 312) 309 75 94 
Golf Federasyonu: . . . . . . . . . . . .(0 212) 258 07 18 
Eskrim Federasyonu:  . . . . . . . . . .(0 312) 310 66 92
Tenis Federasyonu:  . .(0 312) 310 73 45-309 77 70
Tenis Fed. İstanbul:  . .(0 212) 299 35 25-299 33 51
Türkiye Yelken Fed.: . . . . . . . . . . .(0 312) 311 23 61
Güreş Federasyonu:  .(0 312) 310 70 47-310 09 95
Bilardo Federasyon:  . . . . . . . . . .(0 312) 309 29 95 
Kano ve Rafting Fed.:  . . . . . . . . .(0 312) 310 40 34
Sutopu Federasyonu:  . . . . . . . . .(0 312) 311 47 92
Türkiye Teakwondo Fed.:  . . . . . .(0 312) 310 88 16
Zihinsel Engelliler  Fed.: . . . . . . . .(0 312) 311 58 95
T. Bedensel Engelliler:  . . . . . . . . .(0 312) 309 73 97
Amatör Spor Klb. Fed.:  . . . . . . . .(0 212) 323 20 17 

6222 Sayılı Sporda
Şiddet ve
Düzensizliğin
Önlenmesi’
yasasında yapıla-
cak olan değişiklik-
lere ilişkin istişare
toplantısından bazı
ayrıntılar ortaya
çıktı.

SPOR HABERLERİ

l 4 büyükleri olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray
ve Trabzonspor'un toplam borçları 10 milyarı geçmiş durumda.
Beşiktaş Başkanı Orman "FEDA" diyerek ciddi bir yapılanmaya
giden ve izlediği politika sayesinde ciddi bir başarı elde etti.
Kartal son dönemlerde oyuncu satışında büyük gelir elde etti.

Dikilitaş Spor K.:  . . . . .(0 212) 260 94 53-327 32 99
Muradiye Spor Kulübü:  . . . . . . . .(0 212) 227 62 93
Boğaziçi Spor K.:  . . . .(0 212) 263 65 70-263 36 16
Kuruçeşme Spor Kulübü: . . . . . . .(0 212) 274 79 79
Levent Spor Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 269 07 71
Yıldız Spor Kulübü:  . . . . . . . . . . . .(0 212) 261 69 36
BJK Engelliler Spor Kulübü:  . . . . .(0 212) 259 78 78
Etiler Spor Kulübü:  . . . . . . . . . . . .(0 212) 257 61 28
Ortaköy Spor Kulübü:  . . . . . . . . .(0 212) 258 16 76
Akatlar Spor Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 351 41 69
Gerçek Kuzey Spor Kulübü  . . . . .(0 505) 402 46 10
Simurg Spor Kulübü . . . . . . . . . . .(0 212) 352 70 65
Levent Tenis Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 279 27 10
İst. Yüzme İhtisas Kulübü:  . . . . . .(0 212) 259 69 04 
Türk Spor Yazarlar Derneği: . . . . .(0 212) 278 36 05

BEŞiKTAŞ
GAZETESİ

l Beşiktaş Gazetesi
Gazete Beşiktaş ile birlikte yayınlanır

“Dünyanın her yerindeyiz”
Rakipsiz 1 numara ilk ve tek

7/24 HABER

Enzo Roco formayı
giydi imzayı attı

B
eşiktaş, Şilili
stoper Enzo
Roco transferi-
ni açıkladı ve

“Beşiktaşımıza hoş
geldin” mesajı paylaş-
tı. Kara Kartal Enzo
Roco’yu 1,3 milyon
eruo bonservis ödeye-
rek resmen renklerine
kattı. Beşiktaş,
Meksika’nın Cruz Azul
takımında forma giyen
Enzo Roco ile 4 yıllık
sözleşme imzaladı.
Kartal, yeni sezon
öncesi ilk yabancı
oyuncu transferini ger-
çekleştirmiş oldu.
ENZO ROCO KİMDİR?..

Enzo Roco, 16
Ağustos 1992 tarihin-
de Şili'nin Ovalle ken-
tinde dünyaya geldi.
Futbola CD
Universidad Católica
takımında amatör ola-
rak başlayan Enzo
Roco, 2010 yılında
aynı kulübün A takımı-
na yükselmeyi başar-
dı. 4 yıl boyunca bura-
da forma giyen Enzo

Roco, 750 bin Euro
bedelle La Liga 2'de
yer alan Elche CF
kulübüne kiralık olarak
transfer oldu.

1 yıl sonra burada
forma giydikten sonra
bu kez Şili liginin bir
başka kulübü
O'Higgins takımına
transfer olan Enzo
Roco, La Liga ekibi
Espanyol'un dikkatini
çekmiş ve 2015 / 2016
sezonunda kiralık ola-
rak İspanyol kulübüne
gitmiştir.

Geçtiğimiz sezonu
Meksika takımlarından
Cruz Azul'da tamamla-
yan Beşiktaş’ın yeni
stoperi Enzo Roco, 34
maçta 2 gol atma
başarısı göstermişti.

Beşiktaş’ın yeni
transferi stoper mevki-
sinde forma giyen ve
1.91 boya sahip olan
ve Şili Milli Takım for-
masını da giyen Enzo
Roco yeni sezonda
siyah beyazlı ekibin
formasını giyecek.
Ataç TETİKEREN



SPOR

B E Ş i K TA Ş
GAZETESİ

Spor Haberlerin Adresi: www.besiktas.com.tr

l İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü: İsmail BAŞTUĞ

l Yayına Hazırlık Baskı ve Dağıtım:
Veri Basın Haber Ajansı Dan. Yay. Tic. Ltd. Şti. 

l Adres: Sinanpaşa Köprü Sok. Çelik İş
Merkezi No:10/66 Beşiktaş/istanbul
l Tel: (0 212) 236 80 81

Faks: (0 212) 236 39 40

l (Gazete Beşiktaş ve
Beşiktaş Gazetesi
iç içe yayınlanmaktadır.)
l Copyright: Tüm hakları saklıdır.

SÜPER LİG (2018-2019)
BİRİNCİ YARI MAÇLAR

1.Hafta
Ç.RİZESPOR-KASIMPAŞA 
SİVAS-ALANYASPOR
KAYSERİ-ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ-AKHİSARSPOR
M.BAŞAKŞEHİR-TRABZON
FENERBAHÇE-BURSA
ANKARAGÜCÜ-G.SARAY
A.KONYA- B.B.ERZURUM
GÖZTEPE-Y.MALATYA
2.Hafta
GALATASARAY-GÖZTEPE
AKHİSAR-Ç.RİZESPOR
KASIMPAŞA-M.BAŞAKŞEHİR
ANTALYASPOR-A.KONYASPOR
TRABZONSPOR-SİVASSPOR
B.B.ERZURUM-BEŞİKTAŞ
Y.MALATYA-FENERBAHÇE
ALANYASPOR-ANKARAGÜCÜ
BURSASPOR-KAYSERİSPOR
3.Hafta
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR
GALATASARAY-ALANYASPOR
SİVASSPOR-KASIMPAŞA
GÖZTEPE-FENERBAHÇE
M.BAŞAKŞEHİR-AKHİSAR
ANKARAGÜCÜ-TRABZON
A.KONYASPOR-BURSASPOR
KAYSERİ-Y.MALATYASPOR
Ç.RİZESPOR- B.B.ERZURUM
4.Hafta
B.B.ERZURUM-M.BAŞAKŞEHİR
ALANYASPOR-GÖZTEPE
ANTALYASPOR-Ç.RİZESPOR
TRABZON-GALATASARAY
Y.MALATYA-A.KONYASPOR
KASIMPAŞA-ANKARAGÜCÜ
BURSASPOR-BEŞİKTAŞ
AKHİSARSPOR-SİVASSPOR
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR             
5.Hafta
GÖZTEPE-KAYSERİSPOR
M.BAŞAKŞEHİR-ANTALYA
GALATASARAY-KASIMPAŞA
A.KONYA-FENERBAHÇE A.Ş.
ANKARAGÜCÜ-AKHİSARSPOR
ALANYASPOR-TRABZONSPOR
Ç.RİZESPOR -BURSASPOR
SİVASSPOR-B.B.ERZURUM
BEŞİKTAŞ-Y.MALATYASPOR
6.Hafta
TRABZONSPOR-GÖZTEPE
Y.MALATYASPOR-Ç.RİZESPOR
BURSASPOR-M.BAŞAKŞEHİR
AKHİSARSPOR-GALATASARAY
KAYSERİSPOR-A.KONYASPOR
B.B.ERZURUM-ANKARAGÜCÜ
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA-ALANYASPOR
ANTALYASPOR-SİVASSPOR
7.Hafta
BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR
ANKARAGÜCÜ-ANTALYASPOR
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA
Ç.RİZESPOR- FENERBAHÇE
ALANYASPOR-AKHİSARSPOR
GÖZTEPE-A.KONYASPOR
SİVASSPOR-BURSASPOR
GALATASARAY-B.B.ERZURUM
M.BAŞAKŞEHİR-Y.MALATYA
8.Hafta
KASIMPAŞA-GÖZTEPE
F.BAHÇE-M.BAŞAKŞEHİR
KAYSERİSPOR-Ç.RİZESPOR
ANTALYASPOR-GALATASARAY
BURSASPOR-ANKARAGÜCÜ
AKHİSAR-TRABZONSPOR
Y.MALATYASPOR-SİVASSPOR
A.KONYASPOR-BEŞİKTAŞ
B.B.ERZURUM-ALANYASPOR
9.Hafta
ALANYASPOR-ANTALYASPOR
M.BAŞAKŞEHİR-KAYSERİ
SİVASSPOR-FENERBAHÇE
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA-AKHİSARSPOR

Ç.RİZESPOR- A.KONYASPOR
GALATASARAY-BURSASPOR
TRABZON-B.B.ERZURUM
ANKARAGÜCÜ-Y.MALATYA
10.Hafta
A.KONYA-M.BAŞAKŞEHİR
AKHİSARSPOR-GÖZTEPE
BEŞİKTAŞ-Ç.RİZESPOR
Y.MALATYA-GALATASARAY
ANTALYA-TRABZONSPOR
FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR-SİVASSPOR
BURSASPOR-ALANYASPOR
B.B.ERZURUM-KASIMPAŞA
11.Hafta
KASIMPAŞA-ANTALYASPOR
ANKARAGÜCÜ-KAYSERİSPOR
M.BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ
GALATASARAY-FENERBAHÇE
SİVASSPOR-A.KONYASPOR
TRABZONSPOR-BURSASPOR
GÖZTEPE-Ç.RİZESPOR
AKHİSARSPOR-B.B.ERZURUM
ALANYASPOR-Y.MALATYA
12.Hafta
B.B.ERZURUM-GÖZTEPE
Ç.RİZESPOR-M.BAŞAKŞEHİR
KAYSERİSPOR-GALATASARAY
A.KONYA-MKE ANKARAGÜCÜ
Y.MALATYA-TRABZONSPOR
ANTALYASPOR-AKHİSARSPOR
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR
FENERBAHÇE-ALANYASPOR
BURSASPOR-KASIMPAŞA
13.Hafta
ALANYASPOR-KAYSERİSPOR
B.B.ERZURUM-ANTALYASPOR
TRABZON-FENERBAHÇE
ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ
AKHİSARSPOR-BURSASPOR
GALATASARAY-A.KONYASPOR
GÖZTEPE-M.BAŞAKŞEHİR
SİVASSPOR-Ç.RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA -Y.MALATYASPOR
14.Hafta
BURSASPOR- B.B.ERZURUM
ANTALYASPOR-GÖZTEPE
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY
KAYSERİ-TRABZONSPOR
Ç.RİZESPOR-ANKARAGÜCÜ
M.BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR
Y.MALATYA-AKHİSARSPOR
A.KONYASPOR-ALANYASPOR
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA
15.Hafta
BURSASPOR-ANTALYASPOR
KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR
ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ
AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE
TRABZONSPOR-A.KONYA
ANKARAGÜCÜ-M.BAŞAKŞEHİR
GALATASARAY-Ç.RİZESPOR
SİVASSPOR-GÖZTEPE
B.B.ERZURUM-Y.MALATYA
16.Hafta
FENERBAHÇE-B.B.ERZURUM
GÖZTEPE-BURSASPOR
M.BAŞAKŞEHİR-G.SARAY
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR
SİVASSPOR-ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR
Y.MALATYA-ANTALYASPOR
A.KONYASPOR-KASIMPAŞA
Ç.RİZESPOR-ALANYASPOR
17.Hafta
B.B.ERZURUM-KAYSERİSPOR
GALATASARAY-SİVASSPOR
KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ
ANTALYASPOR-FENERBAHÇE
AKHİSARSPOR-A.KONYA
ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE
TRABZONSPOR-Ç.RİZESPOR
ALANYA-M.BAŞAKŞEHİR FK
BURSASPOR-Y.MALATYASPOR

Beşiktaş'ın Umut'u

KONUK  YAZAR

Türkiye Futbol Federasyonu
Eski Başkanı

KEMAL
ULUSU

E
vet BJK’miz
bence yılın en
anlamlı ve fay-
dalı futbol-
cusunu trans-

fer etti. UMUT NAYIR.
Aynı Metin, Ali ve
Feyyaz gibi eğitimli bir
genç, o kadar ki tahsilini
yarım bırakmamak için
büyük uğraş veriyor,
helal olsun sana UMUT.

Yıllardır sadece
şampiyonluk ve
popülarite peşinde
koşan başkan tama-
men kendi inisiyatifiyle
tek başına bir alay yerli
ve yabancı futbolcu
transfer etti, bilhassa
yabancı çok yaşlı ama
kaliteli futbolcularla da 2
yıl şampiyonluğa ulaştı,
çok sevindik, ama bitti
bu yıl havlu attık ve de
sonunda ne oldu?
Kulüp kasası boşaldı ve
müthiş bir borçlanma
oldu. Diyeceksiniz ki bu
futbolcular iyi paralara
satıldı ve iyi de bir gelir
geldi, doğrudur da bu
gelen paraların kulüp
borçlarının faizine dahi
yetmediği bilinmektedir,
yetkili bazı kişilerin
“Plazalarımızı satsak
dahi kulübün borcunu
ve faizleri maalesef
karşılayamıyor” diye
konuşmaları, beni
maalesef ümitsizliğe
sürüklüyor, inşallah
gerçek değildir.

Esasında artık bu har
vurup harman savur-
mak devri, 3 büyükler
dahil tüm kulüplerim-
izde bitti gibi, zira
TFF’nin, ama daha fazla
UEFA ve FİFA’nın zor-
layıcı kuralları dolayısıy-
la, ceza ala ala artık
sona ulaştık, zira bun-
dan sonra daha ağır
yaptırımlar kulüplerimizi
bekliyor, bu bakımdan
bakıyorum bu yıl hepsi
yerli ve de gençlere
yönelmekteler, ilk defa
doğru bir iş yapıyorlar,
bunu 20 yıl evvel yap-
salar şimdi harika
bütçelere ve alt yapıları
bomba gibi takımlara
sahiptiler ve en az bir
UEFA Kupası ülkemize
kesin gelmişti.

Kulüp başkan-
larımızın maalesef yeter-
sizliği, iş bilmemeleri,
ARAŞTIRMA, PLANLA-
MA, EĞİTİM VE DENE-
TİM BAŞKANLIKLARI
KURMAYIP, BURALARA
FUTBOL VE SPOR
AKADEMİSYENLERİNİ
GETİRMEMELERİ,
bunun yerine başkan-
ların adeta birer futbol
otoritesi gibi, yanlarına

da birkaç yönetici
arkadaşlarını alarak
yabancı transferleri için
yurt dışına gitmeleri, ne
denli bir ŞARKLI ZİH-
NİYET İÇİNDE
OLDUĞUMUZUN AÇIK
BİR GÖSTERGESİ
DEĞİL MİDİR? Dünya
da böyle başka ülke var
mıdır? Bilemiyorum,
varsa da ancak ŞARK-
TA olur.

Bakın liglerin başla-
masına neredeyse 15
gün kaldı ve de Avrupa
kupa elemeleri başladı
hala BEŞİKTAŞIMIZ
TRANSFER YAPACAK,
ne zaman yapacak? Ne
zaman bu futbolcular
çalışacak? Ne zaman
takıma adapte olacak
düşünen ve bilen var
mı? Yahu sizin bir gele-
cek yıl için bir planla-
manız olmaz mı? Kim
gidecek? Kim kalacak
tespit edecek bir çalış-
manız nasıl olamaz, akıl
alacak iş değil, bu
kadar mı AMATÖRLÜK
OLUR.

Hele teknik kadronun
hali içler acısı. Hoca ile
başkanın arasını soğuk
olduğunu sağır sultan
bile biliyor, şimdi birde
yanına henüz stajyer
GUTİ geldi, hadi onun
bir yerde süper bir fut-
bol kariyeri var ve
hocalık eğitimi görmüş
ya İLHAN’a ne dersiniz?
Valla inanamıyorum.
Kim düşündü? Kim iste-
di? Anlamak ve bilmek
mümkün değil, hayırlısı
bakalım.

Her şeye rağmen
Türkiye liglerinin çok
kalitesiz olması ve tüm
takımların istikrarsız fut-
bol oynamaları
dolayısıyla önümüzdeki
yıl şampiyonlukta
gelebilir, GS’nin bu yıl ki
şampiyonluğu gibi,
hepsi adeta altın tasla
şampiyonluğu ikram
etmediler mi?
Türkiye’de şampiyon
olabilirsin, ama hadi git
AVRUPA’YA DA KUPA
AL GEL GÖREYİM
SENİ. NE DERSİNİZ BU
YÖNETİM VE BU
TAKIMLA BU SENE
AVRUPA KUPALARIN-
DA BİR FİNAL
GÖREBİLİR MİYİZ?

Ben yine BÜYÜK
BEŞİKTAŞIMA BU
SEZONDA KAZASIZ
BELASIZ BİR LİG VE
DE SONUNDA
ŞAMPİYONLUK
TEMENNİSİYLE
BAŞARILAR DİLİYO-
RUM. Sizlere de sağlık
ve mutluluklar.

kulusu@hotmail.com

H
er sene olduğu gibi
bu sezon da Spor
Toto Spor Lig fikstü-
rünün ismi Lefter

Küçükandonyadis olarak
oynanacak. Spor Toto Süper
Lig 2018-2019 Lefter
Küçükandonyadis sezonu
fikstür çekimi yapıldı. TFF
Hasan Doğan Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri
Orhan Saka Salonu'nda ger-
çekleşen çekilişte 2018-2019
sezonun hafta hafta fikstürü
açıklandı.
LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan çekilişte Spor Toto
Süper Lig Lefter
Küçükandonyadis sezonu 10,
11, 12 ve 13 Ağustos 2018
tarihlerinde oynanacak maç-
larla başlamış olacak. Spor
Toto Süper Lig Lefter
Küçükandonyadis sezonunun
ilk yarı karşılaşmaları ise 23
Aralık 2018'de sona erecek.
İkinci yarı müsabakaların baş-
lama tarihi ise 25, 26, 27 ve
28 Ocak 2019. Spor Toto
Süper Lig Lefter
Küçükandonyadis lig karşılaş-
ması 26 Mayıs 2019 tarihinde
sona erecek.

Beşiktaş sezonun ilk maçını
kendi sahasında Akhisarspor
ile Vodafone Park'ta karşı kar-
şıya gelecek. Süper Lig'de
Lefter Küçükandonyadis
Sezonu Beşiktaş fikstürü ise
şöyle:

1. Hafta:
Beşiktaş - Akhisarspor
2. Hafta:
Erzurumspor - Beşiktaş
3. Hafta:
Beşiktaş - Antalyaspor
4. Hafta:
Bursaspor - Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
6. Hafta:
Fenerbahçe - Beşiktaş
7. Hafta:
Beşiktaş - Kayserispor
8. Hafta:
A.Konyaspor - Beşiktaş
9. Hafta:
Göztepe - Beşiktaş
10. Hafta:
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
11. Hafta:
Başakşehir - Beşiktaş 
12. Hafta:
Beşiktaş - Sivasspor
13. Hafta:

Ankaragücü - Beşiktaş
14. Hafta:
Beşiktaş - Galatasaray
15. Hafta:
Alanyaspor - Beşiktaş
16. Hafta:
Beşiktaş - Trabzonspor
17. Hafta:
Kasımpaşa - Beşiktaş

2018 - 19 Spor Toto Süper
Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'ndaki derbi haftaları
şöyle:
4. Hafta:
Trabzonspor-Galatasaray
6. Hafta:
Fenerbahçe-Beşiktaş
11. Hafta:
Galatasaray-Fenerbahçe 
13. Hafta:
Trabzonspor-Fenerbahçe 
14. Hafta:
Beşiktaş-Galaatsaray 
16. Hafta:
Beşiktaş-Trabzonspor

2018-2019 sezonu
fikstürü çekildi!..

Adnan Ezen Optik ve Lens Merkezi-Beşiktaş  
Tel: 0 212 260 23 60

l Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği
2018/19 sezonunun fikstürü, çekildi. Beşiktaş sezonun ilk maçı-
nı Vodafone Park'ta Akhisarspor ile karşılaşacak. Süper Lig fiks-
türün tam listesini www.besiktas.com.tr sitemizde görebilirsiniz.



S
on günlerde
İstanbul’u kelime-
nin tam anlamıyla
sivrisinekler bastı.
Özellikle de Sarıyer

ve Beşiktaş gibi sahil bölgele-
rinde, Bakırköy, Bahçelievler
gibi derelerin geçtiği noktalar-
da İstanbullular sivrisinek akı-
nından muzdarip. Sivrisinek
istilasını kabul eden, 2018’de
geçen yıllara oranla vatan-
daşların şikayetlerinin ve ilaç-
lama talebinin arttığını söyle-
yen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, sinek akınını iklim-
sel değişikliklere bağladı.

‘Bu yıl içinde yağmur şek-
linde yağışların bol olması
yağışların hemen akabinde
aşırı sıcakların görülmesi siv-
risineklerin üremesini aşırı
artırdı’ diyen İBB, sivrisinekle
nasıl mücadele ettiklerini
şöyle açıkladı: “Vektörle
mücadelemiz, dünyada kulla-
nılan en gelişmiş bilimsel
entegre  mücadele yöntemle-
riyle yapılmaktadır. Kullanılan
biyosidal ürünler insana ve
doğaya etkisi olmayan, hedef

canlılar dışındaki diğer canlı-
lara zarar vermeyen, Dünya
Sağlık Örgütü’nün tavsiye
ettiği ve Sağlık Bakanlğı’ndan
ruhsatlı ürünlerdir. İstanbul
genelinde ilaçlama hizmetleri
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapıl-
makla beraber 25 ilçe beledi-
yesi de ayrıca hizmet veriyor.
İstanbul’da 39 ilçede tespit
edilmiş yaklaşık 165.409 nok-
tada sivrisinek üreme kaynağı
var. Bu üreme kaynakları 7
veya 15 günlük periyotlarda
devamlı olarak 12 ay boyun-
ca kontrol edilmekte ve biyo-
sidal ürün uygulanmaktadır.
Ergin sivrisinek mücadelesi
ise yılın 12 ayı yapılmakla bir-
likte haziran – ekim ayları ara-
sında gece sokak uygulama-
ları (Araçlarla ULV) ile yapıl-
maktadır. Bu kapsamda

2018 yılı haziran ayı sonuna
kadar larva mücadelesinde
tespit edilen kaynaklarda
234.671 kez ilaçlama yapıldı.
Ergin sivrisinek ilaçlaması
çalışmalarında ise yine aynı

dönemde 212.513 hektar
alanda sokaklarda gece ilaç-
laması dediğimiz ULV yönte-
miyle vektörle mücadele
çalışması yapılmıştır.”
Ataç TETİKEREN

İ
stanbul özelindeki konut
metrekare fiyatları üzerine
yapılan araştırmanın
sonuçlarını açıkladı.
Şirketin Türkiye Veri

İşleme Merkezi’nin (TUVİ-
MER) verilerinden ve medya
yansımalarından derlediği bil-
gilere göre, Esenyurt,
İstanbul ilçeleri arasında orta-
lama en düşük konut metre-
kare fiyatına sahip ilçe oldu.
Metrekare başına 2 bin 204
lira değere sahip Esenyurt’u,
2 bin 312 lira ile Çatalca, 2
bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin
460 lirayla Silivri, 2 bin 466
liralık konut değeriyle de
Arnavutköy takip etti.

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK
DEĞERLİ İLÇE BEŞİKTAŞ

Konuyla ilgili gerçekleştiri-
len medya araştırmasında
yazılı basına yansıyan haber
adetleri de belli oldu. 2018
yılında 55 bin 496 konut ve
gayrimenkul haberi tespit
edildi. 2017 yılındaki haber
sayısı ise 88 bin 351 olarak
belirlendi. Medyaya yansıyan
haber başlıkları incelendiğin-
de, satılık ve kiralık ilanlı
konut fiyatlarındaki artışın en
çok konuşulanlar arasında
yer aldığı görüldü.

Raporda, yine konutların
metrekare fiyatına bakıldığın-
da en değerli ilçesinin 11 bin
409 lirayla Beşiktaş’a ait
olduğu anlaşıldı. Beşiktaş

ilçesini 9 bin 879 liraya
Sarıyer, 7 bin 925 lirayla da
Bakırköy izledi. Anadolu
yakasının kalbi olarak görü-
len Kadıköy ise listeye dör-
düncü sıradan girerken, met-
rekare başına 7 bin 62 lira

değerinin olduğu görüldü.

İLK 10’A GİREN İLÇELER

İlk 10’un içinde yer alan
bazı ilçeler ise; Adalar, Şişli,
Üsküdar, Beykoz olarak belir-
lendi. Diğer ilçelerde de orta-

lama konut metrekare fiyatları
şu şekilde belirlendi;
Ataşehir’de 4 bin 406 lira,
Beyoğlu’nda 4 bin 972 lira
Eyüp’te 4 bin 261 lira, Fatih’te
4 bin 187 lira.
Buğurcan BAŞTUĞ

1 9 .  Y I L  -  A ĞUS TOS  2 01 8

YEREL YÖNETİM GAZETE BEŞİKTAŞkent

l Beşiktaş ve bazı ilçelerde sivrisinek istilası yaşanı-
yor. Özellikle de Sarıyer ve Beşiktaş gibi sahil bölgele-
rinde, Bakırköy, Bahçelievler gibi derelerin geçtiği nok-
talarda İstanbullular sivrisinek akınından ıstırap çekiyor. 

Beşiktaş ve bazı ilçeler
sivrisinek istilasına uğradı!..

(GEÇEN SAYIDAN DEVAM)

İ
nşaat halindeki yapılarda
31/12/2017 tarihi itibari ile
bitmiş olan kısımlar için
ilave inşaat alanı ihdas
etmemek şartı ile Yapı

Kayıt Belgesi verilir ve Yapı
Kayıt Belgesi verilen kısım-
ların eksik inşaat işleri
tamamlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen
yapılarda ruhsat alınmaksızın
yapılabilecek basit onarım ve
tadilatlar yapılabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen
yapılarda işyeri açma ve
çalışma ruhsatı yapı kullan-
ma izin belgesi aranmaksızın
verilir.

Hazineye ve belediyeye ait
taşınmazlar üzerindeki
yapılar

Yapı Kayıt Belgesi alınan
yapıların Hazineye ait taşın-
mazlar üzerine inşa edilmiş
olması halinde, bu taşınma-
zlardan özel kanunları kap-
samında kalan ve bu özel
kanunlara göre değer-
lendirilmesi gerekenler dışın-
da kalanlar Bakanlığa tahsis
edilir. Tahsis işleminden
sonra, Yapı Kayıt Belgesi
sahipleri ile bunların kanuni
veya akdi haleflerinin talep-
leri üzerine bu taşınmazlar
Bakanlıkça rayiç bedel
üzerinden doğrudan satılır.
Rayiç bedel Bakanlıkça tespit
edilir veya ettirilir. Bu suretle
yapılacak satışlarda satış
bedeli, en az yüzde onu
peşin ödenmek üzere beş
yıla kadar taksitlendirilebilir.
Taksit tutarlarına ödeme tari-
hine kadar kanunî faiz
oranının yarısı uygulanır.

Taşınmazın yüz ölçümü
büyük olmakla birlikte
üzerindeki yapının küçük bir
alanı kaplaması halinde
yapının bulunduğu alan ifraz
edilerek, ifrazın mümkün
olmaması durumunda taşın-
maz hisseli olarak satışa
konu edilir.

Belediyelerin özel
mülkiyetinde olan taşınma-
zlar üzerine inşa edilmiş olan
yapılara Yapı Kayıt Belgesi
verilebilir. Böyle bir durumda,
Yapı Kayıt Belgesi sahipleri
ile bunların kanuni veya akdi
haleflerinin talepleri üzerine
bedeli ilgili belediyesine
ödenmek kaydıyla taşınma-

zlar rayiç bedel üzerinden
belediyelerce doğrudan bun-
lara satılır.

İMAR BARIŞINDA
KAPSAM DIŞI ALANLAR

İstanbul tarihi yarımada
içinde 3194 sayılı Kanunun
geçici 16 ncı maddesi uyarın-
ca adı geçen Kanuna eklen-
miş olan kroki ile listede sınır
ve koordinatları gösterilen
alanlarda,

19/5/2014 tarihli ve 6546
sayılı Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı Kurulması
Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendinde belirlenmiş
Tarihi Alanda,

Üçüncü kişilere ait özel
mülkiyete konu taşınmazlar
üzerinde,

Kesinleşmiş planlar net-
icesinde sosyal donatı alanı
olarak belirlenmiş ve Maliye
Bakanlığınca aynı amaçla
değerlendirilmek üzere ilgili
kurumlara tahsis edilmiş
Hazineye ait taşınmazlar
üzerinde,bulunan yapılar
hakkında Yapı Kayıt Belgesi
düzenlenemez.

Yapı kayıt belgesinin
geçerlilik süresi

Yapı Kayıt Belgesi, yapının
yeniden yapılmasına veya
kentsel dönüşüm uygula-
masına kadar geçerlidir. Yapı
Kayıt Belgesi düzenlenen
yapıların yenilenmesi duru-
munda yürürlükte olan imar
mevzuatı hükümleri uygu-
lanır. Yapının depreme
dayanıklılığı ve yapının fen ve
sanat norm ve standartlarına
aykırılığı hususu yapı
malikinin sorumluluğundadır.

Sevgili dostlar her gayri-
menkul kendi içinde çeşitli
farklı sorunları olan bir-
birinden farklı çözümleri olan
taşınmazlardır.

Her ilçede T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca açılan
imar barışı masaları vardır.
Doğrudan aracı kimselere
ihtiyaç duymadan bilgi
edinebilirsiniz.

Bir daha kavga etmeye
gerek kalmaksızın barışınız
daim olsun diyerek bir daha
ki makalemde görüşmek
umuduyla sağlıklı sevgi dolu,
huzur içinde hoşça kalın.
(SON)

İmarla barışın (2)

ADNAN YEŞİLTAŞ
Marmara Emlak Müşavirleri

Yönetim Kurulu Başkanı - Konuk Yazar

l İstanbul ilçeleri arasında en düşük konut metrekare
fiyatına 2 bin 204 lira ile Esenyurt sahip oldu. Metrekare
başına en yüksek ortalama ise 11 bin 409 lirayla
Beşiktaş’a ait oldu. Beşiktaş’ı 9 bin 879 liraya Sarıyer, 7
bin 925 lirayla da Bakırköy izledi. 

En ucuz ilçe Esenyurt
En pahalı ilçe Beşiktaş



D
olar ve altın yıldan
yıla rekorlar kırar-
ken İstanbul
Boğazı'nda
altın/frank üzerin-

den belirlenen gemi geçiş
ücretleri 35 yıldır değişmedi.
1983 yılında 1 gram altın karşı-
lığı 2,78 dolar üzerinden
hesaplanarak sabitlenen geçiş
rejimi nedeniyle bugüne kadar
Türkiye, milyarlarca dolar kay-
betti. Bugün 1 gram altın 40
dolara yaklaşmış olsa da yıllar
önce 2.78'de sabitlendiğinden
ötürü ücretlerde tadilat yapıl-
mıyor. Deniz hukuku uzmanı
Tümamiral Cihat Yaycı'nın
hesaplamasına göre, Boğaz
geçişlerinden yıllık 150 milyon
dolar gelir elde eden Türkiye,
Montrö Sözleşmesi gereği
altın/frank üzerinden belirlediği
geçiş ücretlerini güncel
dolar/altın kurları üzerinden
yeniden belirlese, yıllık 2.4 mil-
yar dolar gelir elde edecek.

FİYATLAR ALTIN/FRANK
ÜZERİNDEN BELİRLENDİ

Tümamiral Dr. Cihat Yaycı,
'Montrö Sözleşmesi Hükümleri
Çerçevesinde Altın Frank
Uygulaması' konulu çalışma-
sında, 1936 yılında imzalanan
Montrö Sözleşmesi gereğince
Türk Boğazları'ndan geçiş için
ödenmesi gereken ücretlerin
mevcut tarifeye kıyasla asgari
16 kat daha fazla olması
gerektiğini ortaya koydu.
Montrö'de Boğaz'dan geçen
gemilerin ödemek zorunda
olduğu 'fener', 'tahlisiye' ve 'pa-
tent' ücretleri, hizmetin türü iti-
bariyle ticari gemilerde tonaja
göre altın/frank üzerinden
belirlendi. O dönem hesapla-
ma, altın/frank olarak BM tara-
fından kabul edilen ortak para
birimi 'Germinal Frank' üzerin-
den yapıldı. 1936'da 1 frank,
0,29 gram saf altına karşılık
geliyordu.

İNGİLİZ VE RUSLARIN İTİRAZI

Germinal Frank'ın artık teda-
vülde olmadığı dönemlerde
ödemeler, dolar üzerinden
Türk Lirası ile yapıldı ancak
güncel kurlar dikkate alınmak-
sızın 1 frankın değeri 0.29
gram saf altın karşılığı olarak
korundu. Hesaplamalara itiraz-
lar sonucu geçiş ücretleri, altı-
nın günlük kambiyo değerleri

üzerinden ve altının dolar içeri-
ği göz önünde bulundurularak
yeniden belirlendi. Bu yeni
hesaplama, her bir gemi için
yapılan tahsilatı 10 kat artırın-
ca başta Rus şirketler ve
İngiliz Büyükelçiliği olmak
üzere çeşitli kesimlerden itiraz-
lar yükseldi. Bunun üzerine
dönemin hükümeti geri adım
attı ve 1983 yılında 1
altın/frank, 'indirimli değeriyle'
0.8063 dolara sabitlendi.
Bugüne kadar da geçiş ücret-
leri, güncel döviz alış kurunun
altın/frankın indirimli değeri
0.8063 dolarla çarpılması
suretiyle uygulandı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ
16 KAT FAZLA OLMALI

Yani Türkiye, 35 yıldır Boğaz
geçiş ücretlerini belirlerken 1
gram altını 2.78 dolar, 1 ons
altını ise (31.1 gram) 86,38
dolar olarak kabul ediyor.
Oysa bugün 1 ons altının fiyatı
1300 ABD Doları civarında ve
zaman zaman 2 bin dolara
kadar çıktığı da oldu. Bugün 1
gram altının 40 dolara ulaştığı
düşünüldüğünde geçiş ücret-

lerinin en az 16 kat daha fazla
olması gerekiyor. Dr. Cihat
Yaycı'nın bu hesaplamaları ışı-
ğında Türkiye Cumhuriyeti,
olması gereken rakamların
dışında, Boğaz geçiş ücretle-
rinde yüzde 94'e varan indirim
uyguluyor. Halen Türkiye, 35
yıl önceki rakamların sabitlen-
mesinden ötürü Boğazlar'dan
yılda ancak 150 milyon dolar
gelir elde edebiliyor. Oysa
benzer stratejik konumdaki
Panama Kanalı'ndan yıllık 1.8
milyar dolar, Süveyş
Kanalı'ndan ise yaklaşık 5 mil-
yar dolar para kazanılıyor.

"2,4 MİLYAR DOLAR
HAVAYA UÇMASIN"

Türkiye'nin altın/frank kuru-
nu sabitlemesi nedeniyle 35
yıldaki kaybının milyarlarca
dolar olduğu vurgulanıyor.
Sabit kurdan vazgeçilerek
güncel kura dönülmesi duru-
munda Boğazlar'dan yıllık
kazancın asgari 2.4 milyar
dolara çıkacağı hesaplanı-
yor... Dr. Cihat Yaycı,
Türkiye'nin yeni fiyat politika-
sına ilişkin atacağı olası bir

adımın Montrö Boğazlar
Sözleşmesi ve BM Deniz
Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı
olmadığına işaret ediyor.
Yaycı, Türkiye'nin böyle bir
adım atması halinde
Montrö'nün feshi veya tadili-
nin gündeme getirilebileceği-
ni ancak Boğazlar ve
Marmara Denizi'nde egemen-
lik haklarını pekiştirme hakkı
ışığında Türkiye'nin güçlü
konumuyla bu konunun arka-
sında kararlılıkla durarak yeni
şartlar/yeni ücret belirleyebi-

leceğini dile getiriyor.

"YENİ ŞARTLARIN
GETİRİSİ ÇOK OLUR"

Türkiye'nin Montrö hüküm-
leri ışığında Boğazlar'dan
geçiş ücretlerini güncelleme-
sinin önemli getirileri olacak.
Her şeyi Türk olup bayrağı
Türk olmayan gemiler de bu
yeni ücretlerden etkileneceği
için bu uygulama, gemilerde
Türk bayrağı taşıma motivas-
yonunu artıracak.
Yükseltilecek ücretler nede-

niyle Boğazlar yoluyla taşınan
petrol ve doğalgazın boru hat-
ları kullanılarak taşınması
daha tercih edilir hale gele-
cek. Böylelikle Boğazlar temiz
kalacak, üstelik Türkiye'de
yeni boru hatlarının inşası ya
da kapasite artırımları konu-
şulmaya başlanacak. Yine
Kanal İstanbul Projesi kapsa-
mında da Boğazlar'ın yeni
ücret rejiminin Kanal İstanbul
için rekabet fırsatı yaratabile-
ceği belirtiliyor.
Ataç TETİKEREN

G
üvenlik güç-
lerinin son
günlerde yurtiçi
ve yurtdışında
oldukça kap-

samlı bir biçimde yürüt-
tüğü operasyonlarda tes-
lim olan ve yakalanan
teröristlerin ifadeleri bun-
ların siyasetle olan organik
ilişkilerini bütün çıplaklığı
ile bir kez daha
gözlerönüne serdi. 

 CHP ve İyi Parti’nin
gözlerden saklamak iste-
diği bu gerçeği halkımızın
çoğunluğu tarihten gelen
sağduyusu ile seziyor ve
anlıyordu. O nedenle,
hangi sembolleri ve argü-
manları kullanırlarsa kul-
lansınlar sadece Batı’nın
ve onların emir kulu
liboşların desteği ile
Türkiye’de artık iktidar olu-
namayacağı açıkça belliy-
di. 

 Meral Akşener de bu
gerçeği görmüş olmalıdır.
Kendisini parlatmak için
çaba gösterenlerin mak-
sadını anlamış belki de bu
nedenle kendisinden bek-
lenen performansı göstere-
memiştir. Ayrılma kararı
çok yerinde ve onurludur.
Bazı partililerin liderlerinin
gitmemesi için aldığı tavır
ve yaptığı eylemler ise bir
siyasi partiye yakışmaya-
cak kadar komiktir. Sayın
Akşener bu tiyatroya
bakarak kararını
değiştirirse bütün
inandırıcılığını kaybedecek-
tir. 

 ABD’nin Suriye’nin
kuzeyinde ve Doğu
Akdeniz’de Türkiye’ye
silah gösterdiği ve her gün
yeni bir tehdit savurduğu
bugünlerde İyi Parti’deki
vatansever milletvekil-
lerinden beklenen de MHP
veya AK Parti’ye katılarak
önümüzdeki zor günlerde
birlik ve beraberliğimize
destek olmalarıdır.

 Kurduğu yanlış ittifaklar

yüzünden kendisi perişan
duruma düşen CHP’de ise
böyle bir iç çekişmenin
başlaması zaten bekleniy-
ordu. İşgal ettikleri koltuk-
ları bırakmamak için
delegelerin iradesini dahi
görmezden gelme eğili-
mindeki yönetimin muhal-
iflerini “koltuk sevdalıları”
olmakla suçlaması ise
gerçekten başka bir kome-
didir. 

 Gerçi Sayın İnce’nin de
Sayın Kılıçdaroğlu’ndan
siyasi görüşleri bakımın-
dan bir fark yoktur ve
muhtemel bir yönetim
değişikliğinin partiye ikti-
dar kapılarını açmak gibi
bir katkı sağlamayacağı
bellidir. Fakat başarısız
olanın gidip yenisinin
gelebilir olması bile bu
partide artık kazanım sayıl-
malıdır.

CHP’nin yakın bir
zamanda köklerine döne-
meyeceği anlaşılmıştır.
Ancak CHP seçmeninin
onulmaz bir körlükle kurul-
makta olan yeni dünyayı
göremediği de belli olmuş-
tur. Evet, emperyalizm
ülkemizde eğitim, medya
ve film sektörü üzerinde
kurduğu hegemonya ile
senelerce kendi kültürünü
dayatmış ve insanımızın
beynini yıkama olanağı
bulmuştur. Kontrol ettiği
medya dünyanın en
yalancı medyası ilan
edilmiştir. O nedenle bu
körlüğü bir nebze anlıy-
oruz, ancakinsanların nasıl
bu kadar derin etk-
ilenebildiği konusu yine de
incelenmeli, sosyolojinin
ve psikolojinin ilgi alanına
giren bu konu üzerinde
gerçekten çok yönlü
araştırmalar yapılmalıdır.
Kurucusunu sevdiği kadar
O’nun ilkelerini sevmeyen
ya da ondan bu denli uza-
klaşan yeryüzünde başka
bir insan topluluğu daha
var mıdır bu da bilinmelidir.

C
HP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
sıkışmış durumda.
Çareyi ucu açık
"değişim" sinyali ver-

mekte buluyor ama o da çare
olmayacak gibi. Çünkü
Kılıçdaroğlu'nun değişimden
kastettiği çok yıpranan MYK
üyelerinden birkaçını
değiştirmek.

Muhalefet cephesi,
Kılıçdaroğlu'nun bu adımını
cephe daraltma hamlesi olarak
görüyor.

Ama öyle bir hamle ki,
bumerang gibi yakın çevresini
bile kaybetmeye yol açabilir. En
çok yıpranan Bülent Tezcan,
Özgür Özel veya Veli Ağbaba
gibi isimleri sildiğinde onları da
küskünler cephesine itmiş ola-
cak. Bu da CHP'de kurultay
sürecini hızlandıracağı anlamına
geliyor.

Zaten bildiğim kadarıyla ilk
kez bir araya gelme ihtimali
olmayan birçok grup, hatta tek
tek çok sayıda memnuniyetsiz
siyasi aktör kurultayın olması için
sahaya inmiş durumda. Artık
geri dönüş zor. Şu tabloya
bakın... CHP'nin son dönem
"kurucu babaları" diyebile-

ceğimiz Deniz Baykal'a yakın
isimler, eski genel başkanlardan
Hikmet Çetin, partinin önemli
isimlerinden Ali Topuz ve Önder
Sav bile sahada, imza topluyor.

İstanbul Kadıköy ve Adalar
Belediye başkanlarının kurultay
için imza vermesinde bizzat
Çetin-Topuz ve Sav üçlüsünün
etkisi var.

Öte yanda, kurultay için sol
kanat denilen Fikri Sağlar, Nihat
Matkap, İlhan Cihaner - Selin
Sayek Böke gibi isimler de
yoğun çalışıyor. Bu süreçte belki
de en ilginç ayrışma Alevi eksen-
li siyasi aktörler arasında
yaşanıyor. İstanbul eski il
başkanı Cemal Canpolat, Ali
Şeker, Mehmet Tüm gibi hatta
Kılıçdaroğlu'na başından beri
sürekli destek olan Tuncelili
birçok siyasi aktör de kurultay
istiyor ve İnce'ye destek veriyor.

Bütün bu gruplar ve tek tek

isimlerin önceliği kurultayın
olması... Biraz kavgalı ve gerilimli
olsa da bunun başarılacağına
kesin gözüyle bakılıyor. Ama asıl
mesele bundan sonra ne ola-
cağında...

Acaba bütün bu gruplar
İnce'nin genel başkanlığında bir-
leşebilecek mi? Yoksa bir
CHP'linin dediği gibi "çarşı
karışacak" mı? Görünen o ki
bütün bu grupların başka şansı
yok. Kendilerine alan açılması ve
yeni bir rüzgârın estirilmesi için
Muharrem İnce'li bir CHP
denecek. Ama pazarlıklar da
kıran kırana geçecek. Bu arada
sürprizler de yaşanabilir.

Özellikle sol kanat diye parti
içinde pozisyon alan Selin
Sayek Böke ve İlhan Cihaner
ikilisinin karşılıksız İnce'yi destek
vermeyecekleri hatta bir aday
çıkartabilecekleri söyleniyor.
Gerçi Böke, açık açık aday

olmayacağını açıkladı ama
CHP'de bu tür açıklamalar pek
ciddiye alınmıyor. Böke olmasa
da bir başka sol adayın çıkması
ihtimali var. Bu da kurultayda en
az üç grubun yarışacağı anlamı-
na geliyor. Kılıçdaroğlu, İnce ve
sürpriz sol aday...

Bu olasılık Kılıçdaroğlu ve
ekibini de umutlandırıyor. Acaba
aradan sıyrılabilir miyiz? Ancak
benim gördüğüm kadarıyla bu
ihtimal zayıf. Son 8 yıllık
Kılıçdaroğlu dönemi CHP'yi dar
ve marjinal bir alana sıkıştırdığı
ve negatif bir algı oluşturduğu
için bütün gruplar "yeter ki
değişsin" noktasında. İnce'nin de
bu gerçeği bilerek daha geniş
katılımlı bir yönetim oluşturacağı
var sayılıyor. Kısaca muhalefet
cephesinde bir ayrılık olmaya-
cağı öngörülüyor.

Geriye bir tek soru kalıyor:
Yıllar sonra ilk kez CHP'de kurul-
tay yoluyla bir yönetim değişik-
liği olabilir.

Peki, Türkiye toplumunu
umutlandıran bir siyaset değişik-
liği olur mu?

İpucu yok ama ciddi bir bek-
lenti var. O beklentinin karşılanıp
karşılanmayacağını da kurultay-
da göreceğiz.

Ekonomist - Konuk Yazar
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CHP’de ‘çarşı karışır’ mı?..
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l Dolar ve altının hep artmasına rağmen
Boğazlar'dan geçiş ücreti 35 yıldır güncellenme-
di. 1983'te 1 gram altının 2,78 dolara sabitlenme-
siyle Türkiye gemi geçiş ücretlerinden her yıl
yaklaşık 2,2 milyar dolar kaybediyor.

Her yıl Boğaz sularına
2,2 milyar dolar gömülüyor

Şeytanın gör dediği noktalar
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4 Haziran seçim
sonuçları en çok
CHP'yi sarstı... Şimdi
iki cephe "kurultay"ı
tartışıyor; "CHP zarar

görüyor" diyenler ve "CHP'yi
zarardan kurtaracağız" diye
çabalayanlar!..

CHP Genel Merkezi yöneti-
cileri kurultay isteyen
delegelere ve vekillere yanıt
verirken, ısrarla "CHP zarar
görmesin" gerekçesine
dayandılar...

Dün de bir grup il başkanı
Ankara'da kurultaya karşı bir
deklarasyon yayınlarken aynı
gerekçeye sığındılar; "CHP
zarar görmesin..."

Doğru, cumhuriyet elden
giderken, "cumhuriyeti kuran
parti" artık zarar görmesin...
Ancak bu savunmanın kendini
çürüten dayanakları var ki,
CHP'de kurultay isteyenleri
haklı çıkartıyor...

Velhasıl kimse kendini
kandırmasın; Son 8 yılda 9
seçim yenilgisi yaşanması
CHP'ye yeterince zarar verme-
di mi?..

Tabanın tanımadığı çok
sayıda ismin yönetici ya da
vekil yapılması, örgütten gelen
isimlerin dışlandığı iddiaları
ana muhalefette yeterince
zarara yol açmadı mı?..

FETÖ'cü zenginlerin tek tek
salıverildiği bir ortamda,
CHP'nin Enis Berberoğlu'nu
cezaevinden çıkartamayacak
kadar etkisiz kalması partiyi
yeterince yıpratmadı mı?..

AKP'yi sarsması beklenen
Man Adası skandalıyla
muhalefet boşu boşuna kendi-
ni tahrip etmedi mi?..

Ve 24 Haziran'da ana
muhalefetin cumhurbaşkanı
adayı Muharrem İnce yüzde
31 oy oranına ulaşırken,
CHP'nin yüzde 22'lere düşme-
si partide yaşanan erozyonu
yeterince anlatamadı mı?..

Güçlü bir CHP, hele de
cumhuriyetin adeta taarruz
altında olduğu şu dönemde
Türkiye'ye çok ama çok
lazım...

O halde, "imza" tartışmaları
üzerinden gerginlik yaratıla-
cağına, her şeyin konuşula-
cağı, çözüm üretileceği ve ana
muhalefetin tavandan-tabana
"güç"leneceği bir kurultayı
toplayarak "zarar"dan bir an
önce dönülmesi gerekmiyor
mu?.. En mantıklısı bu değil
mi?..

***
"Cemaat"ten teröre!..
Ne kadar da masum bir

sözcük değil mi "cemaat?.."
Adıyla-icraatıyla çelişirken,
aslında gözden de kaçırıla-
bilen bir sözcük değil mi?..

Bilmeyen de, yalnızca bir
"grup" insanın sıradan amaçlar
uğruna toplanması sanabilir
bu sözcüğün anlamını!..

Ya da genel tanımlamada
olduğu gibi, topluluğu da ifade
eden bu sözcük yalnızca
"cami cemaati" diye anlaşıla-
bilir...

Oysa Orta Doğu'da
"cemaat" sözcüğünün ulaştığı
vahim ortamı, sarsıcı gidişatı,
kanlı zirveyi ve en önemlisi de
ürkütücü sonuçları çok iyi bilir
işin uzmanları...

Her ne kadar "cemaat"
sözcüğüne ısrarla masumiyet
yüklenmeye çalışılsa da,
masumiyetten çıktığı alanlar
da vardır ki, yapılanlara
bakıldığında sonuçlarının hiç
de masum olmadığı kolaylıkla
anlaşılır...

Hiç kuşkunuz olmasın;
İhvan-ı Müslümin de bir
cemaatti... Yani insanların dini
sohbetler de yaptığı bir
cemaat!!!

Hani şu El Ezher'de temel-
leri atılan ve Mısır'da adım
adım iktidara gelen şeriatçı
örgüt var ya, işte o "cemaat!!!"

Kahire'ye gittiğimde örgütün
lideriyle görüştüğüm mekan
kenar mahallede, iki katlı,
derme çatma bir binadan
ibaretti ki, doğrusu çok şaşır-
mıştım...

Düşünün ki, o görüşmeden
7 sene sonra devletin
tepesindeydi Müslüman
Kardeşler... Ta ki Mısır'daki

Mursi darbesine kadar...
Peki; Orta Doğu'dan sonra

dehşet verici eylemlerle
Avrupa kentlerini ve Türkiye'yi
kan gölüne çeviren Usame Bin
Ladin'in "cemaat"i önce El
Kaide'ye sonra da Suriye'de
vahşetlere imza atan ve
Müslümanları katletmekten
ileri gidemeyen IŞİD'e
dönüşmedi mi?..

Ve "cemaat" olarak yola çık-
tıktan sonra kaç muhalif
cemaati ortadan kaldırdı o
örgüt, kaç cami cemaatini
bombaladı ve kaç cemaat lid-
erini Irak ve Suriye sokakların-
da infaz etti acaba?..

Neredeydi acaba Ladin'in
cemaatindeki o sinsi
masumiyet?..

Hiç kuşkunuz olmasın; Orta
Doğu'da ya da Afrika'da,
"cemaat"ten "örgüt"e dönüşen
dinci yapıların ulaştığı zirve;
intihar saldırıları, toplu
katliamlar, işgaller ve vahşete
varan eylemlerden başka bir
şey ifade etmedi...

Müslümanlar içinde oluştu-
rulan "cemaat"ler yıllar sonra
silahlanarak bizzat
Müslümanları da vurdu ki,
kanıtları toplu mezarlara
dönüşen Libya, Irak ve
Suriye'deki şehir enkazlarında
çığlık atmaktadır!.. 

***
Hizbullah'ın kaygısı!!!
Velhasıl "cemaat" sözcüğü

bizzat cemaat yapılanmaları
tarafından masumiyetinden
uzaklaştırılmış, ona siyasal
hatta örgütsel bir kimlik
kazandırılmıştır ki, bunun en
acı sonuçlarını ne yazık ki
Türkiye yaşamıştır... Hem de
"darbe" girişimine kadar
uzanan bir sinsi süreçte...

Peki; "cemaat" denilince
Türkiye'de ne geliyor akıllara
acaba?.. Şu "tecavüz"le gün-
deme gelen "cemaat" yurtlarını
mı anımsıyoruz yalnızca?..

Milleti defalarca, üstelik jet
hızıyla dolandırmasına rağmen
kimi cemaatlerin halen peşin-
den gitmeye devam ettiği cüp-
peli ve sarıklılara ne demeli?..

Masum Müslümanlara
peygamberin da adını kulla-
narak terlik, misvak ya da
sözde "yanmayan kefen" satan
cemaatlere nasıl bakılmalı ki?..

En vahimi de, başbakanlar-
dan bürokratlara kadar
herkesin uzun yıllar "cemaat"
diye masumiyet yüklediği ve
"hizmet" ehli gibi desteklediği
Fethullahçılardan ders alın-
madı mı?..

Hani adları bir anda
"cemaat"ten FETÖ'ye, yani
"hizmet"ten "terör örgütü"ne
dönüşenlerin nereden nereye
geldiği analiz edilebildi mi?..

Ya da "maşallah" nidalarıyla
göz boyayan ve "cemaat"in
toplandığı karargahta 70'ten
fazla tabanca, uzun namlulu
silahlar ve binlerce mermi
çıkan "Adnan Hocacılar" yeterli
şoku yaratamadı mı?..

Peki, "cemaat" adı altındaki
terör yuvalarına operasyon
düzenlenmesine karşı çıkan
Hizbullahçılar neyin peşinde?..

Hizbullah örgütünün yayın
organında yazanların,
"cemaatlere ve tarikatlara
müdahale etme" diye AKP'ye
açıktan "akıllı ol" resti
çekmesinin ardındaki asıl
kaygı nedir acaba?..

Evet; tecavüz yurtları, FETÖ
dehşeti, Adnancılar vakası ve
son yıllarda şaibeden kurtula-
mayan "cemaat" kılığındaki
onlarca örgütsel yapının
yolaçtığı vahim sonuçlara rağ-
men halen tarikatçılığı savu-
nanlara akıl sır ermiyor...

Hele bu savunmaları; adları
"Hizbullah cemaati"yken
"mezar ev" dehşetiyle
"Hizbulkontra"ya da çıkanların
kalemşorları yapmıyor mu,
pes doğrusu!!!

Asıl soru şudur; tarikat-
cemaat kılığındaki yozlaşmış
yapılar Müslümanlara zarar
verirken ve İslam'ı
yozlaştırırken aslında kim "akıllı
ol"malı acaba...

Atatürk bu soruya 1925'te,
"tekke ve zaviye"leri kapatarak
yanıt vermişti de, nerede bunu
anlayacak akıl, neredeeee?..
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AKTÜEL

C
HP’de dört koldan
seçim hazırlığı. 24
Haziran seçimlerin-
de beklediğini bula-
mayan CHP, Mart

2019’da yapılması beklenen
yerel seçimlere yönelik çalışma-
larına hız verdi. Alınan bilgilere
göre, Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun’un baş-
kanlığındaki hazırlık grubu yerel
yönetim bildirgesi üzerindeki
çalışmalarında sona geldi. Kısa
süre içinde kamuoyuna açıklan-
ması beklenen bildirgede,
“güçlü yerel yönetim” vurgu-
suyla belediyelerin yetkilerinin
artırılacağı bir modelin seçmene
önerileceği kaydedildi.

Parti içindeki ekibin, öncelikli
olarak mevcut belediyelerin
bulunduğu seçim çevrelerine
yönelik çalışmalara başladığı
öğrenildi. Bu kapsamda, beledi-
yelerin faaliyetlerinin değerlen-
dirildiği, parti örgütünün ve yöre
halkının da görüşleri alınarak
raporlar hazırlanacağı belirtildi.
Çalışmanın Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulma-
sının ardından, hangi belediye
başkanlarının yeniden aday
gösterileceğine karar verileceği
kaydedildi. Çalışma ekibinin,
partinin önceki seçimlerde az
oy farkla kaybettiği ya da
kazandığı belediyeler ile açık
ara kaybedilen yerel yönetimler
için ayrı başlıklarda çalışma
yürüttüğü belirtildi.

Torun, yürütülen hazırlıkları
anlatırken, “Çalışmalarımızı
uzun süre önce başlatmıştık,
ancak Cumhurbaşkanlığı ve

parlamento seçimlerinin erkene
alınması nedeniyle çalışmaları-
mızı dondurmak zorunda kal-
dık. Şimdi kaldığımız yerden
devam ediyoruz. 24 Haziran
sonrasında partide bir motivas-
yon eksikliği oluştu ama bunu
süratle üstümüzden atıyoruz.
Yarın seçim olacakmış gibi çalı-
şıyoruz” dedi.

Belediye başkan adaylarının
belirlenmesi süreci konusunda
bilgi veren Torun, “Aday tespitle-
rinde; parti örgütlerimizin görü-
şü alınacak ve kamuoyu yokla-
maları, yani anketler yapılacak.
Bu çalışmanın sonucunda o
bölge için en doğru adayı tespit
etmeye gayret edeceğiz.
Mutlaka doğru adaylarla seçim-

lere girmek zorundayız. Hata
yapmamalıyız. Bu anlamda çok
titiz bir çalışma yürütüyoruz”
diye konuştu.

Partinin, belediye başkan
adaylarını eylül ayında açıkla-
mak üzere hazırlık yaptığı belir-
tildi. Torun bu konuda
“Adaylarımızı açıklamakta ne
geç kalacağız ne de erken ola-
cak. Erken açıklarsanız aday
yorulur veya cazibesini kaybe-
der, geç açıklarsanız aday ken-
dini anlatana tanıtana kadar
süre yeterli olmaya bilir. Bunun
için en ideal süre tespit edile-
cek” ifadelerini kullandı.

Torun, Türkiye’deki yerel
yönetim anlayışı ile etkin hizmet
verilemediğini belirterek, “Yerel

yönetimler, merkezi otoritenin
vesayetinden kurtulamıyor. Biz
yerinden yönetimi güçlendire-
ceğiz ve karar alma sürelerini
ve kaynak oluşturmayı da daha
etkili hale getireceğiz. Karar
alma mekanizmalarının içine o
yörenin yerel inisiyatifini de mut-
laka koyacağız. Türkiye’deki
tüm belediyelere talibiz ve yerel
seçimlerden büyük bir başarıyla
çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

Torun, yerel seçimlerde diğer
partilerle ittifak yapılıp yapılma-
yacağı sorusuna ise, “Yerel
seçimlerde kurumsal ittifaka
gerek yok, vatandaş ittifakı
tabanda sağlar. Ama ittifak
kurulabilir mi kurulabilir, bunu
süreç gösterecek” yanıtını verdi.

R
adyo Beşiktaş'ta geç-
tiğimiz ay içinde
önemli bir programa
imza atıldı. Canlı yayı-
nın aynı anda binler-

ce kişi tarafından dinlendiği tes-
pit edildi... Ayrıca yaklaşık 1 ay
içinde binlerce mesajla bu tür
yayınların devamının istendiği
tespit edildi. Beşiktaş Medya
Grup Başkanı gazeteci İsmail
Baştuğ'un konuğu CHP
Beşiktaş İlçe Başkanı
Sebahattin Öztürk idi...
Cumhurbaşkanlığı ve genel
seçimleri konuşan ve sonuçları
değerlendiren ikili görüşlerini
Beşiktaşlılarla paylaştı.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı
Sebahattin Öztürk örgüt olarak
24 saat aralıksız çalıştıklarını tüm
mahalleleri gezdiklerini ve halkla
bire bir görüşmeler yaptıklarını
bunun sonucunda da oyların artı-
şına katkı sunduklarını söyledi.

BU PROGRAM SADECE BEŞİK-
TAŞ’TA DEĞİL ÜLKE ÇAPINDA
DİNLENDİ VE SES GETİRDİ

CHP'nin genel anlamda oyla-
rının düşmesini ise açık yürekli-
likle Beşiktaşlılarla paylaştı ve
geçen dönemin belediye yöne-
tim biçiminden dolayı böyle bir
sonuç çıktığını dinleyicilerle pay-
laştı. Önümüzdeki dönem
önemli çalışmalar yaptıklarını
Beşiktaş'ı çok iyi bildiklerini ve
Beşiktaşlıların istekleri doğrultu-
sunda adım attıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ’I BEŞİKTAŞLILAR
YÖNETMELİDİR

Beşiktaşlıların, Beşiktaşlılar

tarafından yönetmesini istedik-
lerini belirterek bunu gerçekleş-
tirmek için uğraş verdiklerini ve
yerel seçimlerde başarılı olacak-
larını bildirdi. Bu konuda çalış-
malarını uzun süredir sürdür-
düklerini Eylül ayı itabariyle bu
çalışmaları iletişim acısından da
arttıracaklarını Radyo Beşiktaş
vasıtası ile Beşiktaşlılarla birlikte
daha geniş kesimlere ulaşacak-
larının işaretini verdi. Beşiktaş
Medya Grup ile Beşiktaşlılar
adına ortaklaşa çalışmalar yapı-

lacağını şeffaf ve saydam bir
yönetim anlayışı ile herkese söz
hakkı verileceğini demokratik
bir anlayışın Beşiktaş'a yerleştiri-
leceğini kaydetti.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı
Sebahattin Öztürk, kadrolarının
içinde uzman tecrübeli eğitim
seviyesi yüksek kişiler bulundu-
ğunu, Beşiktaş'ın önde gelen
isimlerinden oluşturduklarını ve
daha şimdiden herkesi kucakla-
dıklarının ve bu değişim konu-
sunda büyük beğeni ve destek

aldıklarının da altını çizdi. Eylül
ayından itibaren geniş çaplı ile-
tişim ağı vasıtasıyla yepyeni
çağdaş ve modern bir konsep-
le hareket ederek
Beşiktaşlıların beklentilerine
cevap verecek önemli poojeler
ve müjdeler sunacaklarının da
sinyallerini verdi. Bu konuda
bizlere Beşiktaş adına katkı
sunacak olan Beşiktaş Medya
Gruba da şimdiden teşekkür
ediyoruz dedi.
Buğurcan BAŞTUĞ

l CHP’nin Mart 2019’da yapılacak yerel seçim çalışmasını dört
farklı kategoride yürüttüğü öğrenildi. CHP, mevcut belediyeler,
az oy farkla kaybedilen ve kazanılan belediyeler ile açık ara kay-
bedilen belediyeler üzerine farklı çalışmalar yapıyor...

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

“SEÇİMLERE HAZIRIZ”

l Radyo Beşiktaş'ta geçen ay yapılan ve Beşiktaşlıları
bilgilendirmeye yönelik siyasi canlı programa binlerce
mesaj geldi. Bu programların bilgilendirme acısından
sürekli olması istendi. Yetkililer Eylül ayında canlı
yayınlara hız verileceğini söyledi.

Yerel yönetimlerin
vazgeçilmezi iletişimdir 



“DOLARDAN KAÇTIM”
BEŞİKTAŞ- Şarkıcı İrem Derici, Atatürk Havalimanı’nda
görüntülendi. Derici, 3 günlük konserin ilk durağı Marmaris’e
gittiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde hayranlarının yoğun
ilgisi nedeniyle Cihangir’deki evinden taşınan Şarkıcı İrem
Derici, “Beşiktaş'a taşındım. Hayranlardan kaçmadım.

Dolardan kaçtım. Yeni evim, Cihangir’deki
kiranın yarısını veriyorum. Zaten annem

de yaşlandı” diye konuştu.

TELEFONLU ALIŞVERİŞ
BEŞİKTAŞ- Bodrum tatilinden
dönen Çağla Şıkel Akmerkez’de
görüntülendi. AVM’ye girişte tele-
fonla konuşan model Çağla Şikel,

mağazaları da hızlı şekilde dolaşma-
ya devam etti. AVM'de girdiği bir
mağazadan çok hızlı bir şekilde

gözlük satın alan Çağla Şıkel,
yaklaşık yarım saat kaldığı alışve-
riş merkezinde telefonu bir sani-

ye bile kulağından indirmeden
ayrıldı.

SİNEMA GELİYOR 
BEŞİKTAŞ- Oyuncu
Seda Bakan, Zorlu
AVM’deydi.
Arkadaşı Selin
Demiratar’la bir

araya gelen
Seda Bakan,
sevenlerine de

müjdeyi verdi. Önü-
müzdeki günlerde
yeni bir sinema filmi
için kamera karşısına
geçmeye hazırlandı-
ğını söyleyen oyun-
cu Bakan, filmin
konusu ve diğer
oyuncular
hakkında
açıklama
yapmadı.

“HALA AŞIĞIM”
ETİLER- Şarkıcı Emina Jahovic Etiler’de bulunan bir resto-
ran çıkışı görüntülendi. “Bir akrabamla yemek yedim” diyen
şarkıcı Emina Jahovic, boşandığı eşi Mustafa Sandal’ın ken-
disi hakkında “Eşimle boşandık ama hala ona aşığım” sözle-
rine “Gerçekten mi? Yani bilmiyorum. Çocuklarımız Yaman
ve Yavuz’u çok seviyoruz. Çocuklar şimdi babalarıyla
Göcek’te. Ben onların yanına gideceğim ve beraber tatil
yapacağız” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ
BEBEK- Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın başrolde yer aldığı
‘Gülperi” dizisinin Bebek’teki çekimleri gergin başladı.
Botoks ve dolgu yüzünden yüzü şişen Yeşilçay, bu haliyle
görüntü vermek istemeyince devreye set çalışanları girdi.
Dinlenmek için karavanına yürüyen oyuncunun etrafında
adeta etten duvar ördüler. Yaklaşık 20 kişilik set çalışanı
görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

MEKANDAN ÇIKAMADI
ETİLER- Deniz Akkaya, sevgilisi Gökmen Şenova ve arka-
daşlarıyla Etiler Papermoon çıkışı görüntülendi. Mekan çıkı-
şında gazetecilerin beklediğini fark eden Deniz Akkaya,
panikleyerek restorana geri döndü. Görevlileri kendisine
siper eden eski manken, soruları yanıtsız bıraktı. Gökmen
Şenova’nın kolunun alçıda olması da gözlerden kaçmadı.

KONSER HAZIRLIĞI
BEŞİKTAŞ- Şarkıcı Merve Özbey Zorlu AVM’de görüntülen-
di. Yoğun bir şekilde yeni çıkacak albümüne hazırlandığını
söyleyen Şarkıcı Merve Özbey, bir taraftan da

yeni şarkısının klip çekimini tamam-
lamak üzere olduğu müjdesini

paylaştı. Özbey, “Konserlerimiz
öncesinde bazı eksiklerimiz
vardı. Onun için arkadaşla-
rımla birlikte alışveriş yaptık”
diye konuştu.
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K
uzeyli Flaman
ressam Peter Paul
Rubens’in en etki-
leyici tablolarından
biri olan “Peace

and War” yani “Barış ve
Savaş” bir diğer adıyla
Barışın nimetleri, sanatsal
önemi kadar, taşıdığı politik
anlamla da farklı bir yere
sahip. 1629-1630 yılları
arasında resmedilen
Minerva’nın savaş tanrısı
Mars’ı uzaklaştırdığı
Rubens’in savaş karşıtı
“Barış ve Savaş “ isimli tablo-
su, İngiltere ile İspanya
arasındaki barış ortamının
sağlanması için görsel bir
müdafaa amacıyla, İngiltere
Kralı IV. Charles’tan İspanya
Kralı I. Charles’a bir armağan
olarak sunuldu.

Belirli bir fikri ifade etmek
ve İngiltere ile İspanya arasın-
da barışı sağlamak amacıyla,
Rubens taraşından yapılan
“Barış ve Savaş” adlı tablo-

nun İspanya Kralı I. Charles’a
hediye olarak götürüldüğü
ileri sürülüyor. Rubens, bu
resimde barışın lütufları ile
savaşın korkunç yüzünü karşı
karşıya getiriyor. Tabloda bil-
gelik, şifa, sanat tanrıçası olan
Minerva, savaş tanrısı Mars’ı
kovarken, Mars’ın ürkütücü
yoldaşı olan öfke ise, sırtını
dönerek uzaklaşıyor. Barışın
sevinçlerinin gözler önüne
serildiği tabloda, Rubens’in
yarattığı bolluk ve bereket
simgeleri ise şu şekilde
işleniyor:

Tablonun ortalarında ayak-
ta duran ve bir çocuğa
memesini uzatan barış
figürünü görüyoruz. Onun

hemen önünde bir Faunus,
muhteşem görünüşlü
meyvelere keyifle bakarken,
Dionysos’un yoldaşları
Mainas’lar ise, hazinelerle
dans ediyor. Meyve
masasının hemen altında ise,
bir panter kedi gibi sakin bir
şekilde oynuyor. Resmin sağ
tarafına baktığımızda, savaş-
tan barışın olduğu yere
doğru kaçan üç çocuğu, bir
doğa cini taç giydiriyor.

Klasik güzelliğin ideal
sayılan biçimlerini kullanmadı

Klasik güzelliğin idealize
ettiği biçimler, Rubens’e uzak
ve gerçek dışı geliyordu.
Sanatçının resmettiği kadın-
lar ve erkekler, günlük hay-
atında gördüğü ve sevdiği
insanlara benziyordu. Özel-
likle Rubens’in döneminde
yaşadığı bölgede ince belli
kadın yerine, toplu kadın
moda idi. Bu nedenle resim-
lerinde şişman kadınlara yer
vermesi, çoğu zaman eleştir-

ilmiştir.
Rubens’in yaşadığı çağda

alegorik resimler, belli bir fikri
ifade etmenin en uygun
yoluydu. Özellikle efsane ve
alegorik anlatımlar,
Rubens’in ellerinde inanıl-
maz derecede gerçekçi bir
atmosfer oluşturuyordu.
Çarpıcı kontraslar, parlak
renkler, ipek kumaştan, insan
tenine kadar pek çok nes-
nenin farklı dokusunu ver-
medeki ve detaylardaki
ustalığı Rubens’in taboların-
da işlediği konuları birer
gerçek olarak ele aldığını
gösterir. 

Kaynakça:Sanatın Öyküsü,
E. H. Gombrich

Türkler Yunanı denize döktüğünde
Vahdettin ne demişti? (4)

PROF. DR. AHMET ERCAN
Gazete Beşiktaş

Konuk Yazar

(GEÇEN SAYIDAN DEVAM)

E
limden geleni
yapacağım ancak
özenli bir kaçış
planı yapmalıyız.
Yıldız köşkünde

sizin adınıza kiminle görüşe-
biliriz.

- Bando takımı başkanıyla.
Güvenebileceğim tek kişidir
o. Elçi, gülmemek için
dudaklarını ısırdı. Düşündü,
kendi kendine irdeledi,

- Koskoca Padişahın
güvendiği kişiye bak!
Güvenilir bir mızıkacı. 

Ekledi,
- Yıldız sarayındaki büyük

kalabalık arasında onca eşya
ile kadınlarla nasıl kimse
bilmeden ayrılabileceksiniz?

Sultan sinirlenerek,
- Büyük kalabalıktan kim

söz etti. Hanımlar şanslarını
daha sonra denemek zorun-
dalar.  Sadece ben ve
Şehzade oğlum Ertuğrul
hemen sığınmak ihtiyacın-
dayız.  Ertuğrul belki bir gün
Eyüp Sultan Camisinde
Osmanlı’ın kılıcını kuşanır…

Ancak bu konuda çok

kuşkuluyum.ZElçi de kuşku-
luydu. Elçi saraydan
çıkarken, Osmanlı
Hanedanı’nın 36’ıncı, ayrıca
sonuncu Sultan’ının yanın-
dan ayrıldığından emindi. 

Osmanlı İmparatorluğu’-
nun bazen şanlı, bazen
korkunç olan uzun hikayesi
bitmişti. Erkekliği elinden elin-
den alınmış olan adamı izley-
erek ölü sarayın
bahçelerinden geçerken,
yine Ata’nın Bağdaşık gemi-
leri için 1919’da Haydarpaşa
garında söylediği öngörü
dolu sözleri anımsadı; 

”Geldikleri gibi giderler”
İngilizlerin yanlış ata

oynadıklarını bir kez daha
düşündü.

Osmanlı Müslüman uyruğu
onu derdi; ”Önce Allaha,
sonra Padişah’a inanırız”.

Vahdettin ise,
- Ben, önce Allaha, sonra

İngiliz’e inanırım, diyordu.
Ata ise şunu derdi; 
“Önce Yaratana, sonra

Türk Ulusuna inanırım”.
O tek önder, o tek ilterişti. 
(SON)

Rubens tarafından resmedilen
barış önerisi

BUĞURCAN BAŞTUĞ
Gazete Beşiktaş
KÜLTÜR / SANAT

MAGAZİN DÜNYASINDAN
KISA KISA

DEMİRHAN HARARLI
Magazin Gazetecileri Derneği

Onur Kurulu Üyesi / Konuk Yazar

K
URUÇEŞME-
Galatasaray
Adası’ndaki izinsiz
binaların yıkımı

geçtiğimiz ay içinde yapıldı.
Daha önceki ayda bir kısım
yıkım çalışması yapılmıştı.
Geçen ay ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ekipleri tamaınını
yıkarak çalışmaları sonuç-
landırdı. Konu yıllardır taraf-
lar arasında çekişmeye
neden oluyordu.

Amaç dışı kullanım ve
işletme sahibinin izinsiz
yapıları yıkım ile neticelen-
dirildi.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) tarafından
Galatasaray Adası’nda
yıkım çalışmaları yaptı.
Alınan bilgiye göre, Bebek
sahilinden teknelerle adaya
gelen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri tarafın-
dan, daha önce büyük
bölümü yıkılan Galatasaray
Adası’ndaki yapılarda
büyük bir yıkım gerçekleşti-
rildi. Galatasaray adasında-

ki kaçaklar yasa gereği
imar barışından da faydala-
namadı.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, adada
izinsiz açıldığı belirlenen
ofis ve yazlık restoranı
yıkarken, iş yerindeki bazı
malzemeler İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne
ait tekneyle kıyıya getirildi.
Büyük bölümü geçen
aylarda yıkılan bazı iş yerle-
rinde tahliye işlemi sürüyor,
çoğu ise bitti. Yıkım süre-
since kıyıda ise Çevik
Kuvvet’e bağlı ekipler ve
TOMA’ların bekleyişi sürdü.

Galatasaray Adası ile ilgi-
li en ilginç çıkışı İçişleri
Bakanlığınca görevden alı-
nan Beşiktaş Belediyesi’nin
meclis üyesi ve eski beledi-
ye Başkanı Murat
Hazinedar’ın yakın çalışma
arkadaşı Hüseyin Avni
Sipahi yapmıştı. Sipahi yıkı-
lanların yerine Galatasaray
Adası’na camii yapalım tek-
lifi ile gündeme gelmişti.
Ataç TETİKEREN 

Galatasaray
adası yıkıldı!..
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Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlı’nın İlk ve Tek Gazetesi
RAKİPSİZ 1 NUMARA

Tel: 0 212
260 23 60

n Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç,
Beşiktaş’ı örnek olarak gösterdi.

Türk futbolu alarm veriyor. Süper
Lig'nin "Dört büyükler" olarak tabir
edilen Fenerbahçe, Beşiktaş,
Galatasaray ve Trabzonspor'un

toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı.
Beşiktaş Başkanı Orman "FEDA" diyerek
ciddi bir yapılanmaya giden ve izlediği
politika sayesinde ciddi bir başarı elde
etti. Kartal son dönemlerde oyuncu
satışında büyük gelir elde etti. SPOR’DA

Onur BAŞTUĞ

Türk futbolu alarm veriyor
www.besiktas.com.tr

0212 236 80 81


